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التقوى

ال شك  �� كر�مة �إلنسا� هي من �هم 
�حلنيف  �لدين  حث   ��ل �لسامية   ���ملبا
بشرية  لبُّ  أل&ا  ()لك  .عايتها،  على 
َبِني  َكرَّْمَنا  ﴿َ(َلَقْد  تعا7:  قا;  )�ته.   �(عما �إلنسا� 
يَِّباِ@  �Gَ َ(َحَمْلَناُهْم ِفي �ْلَبرِّ َ(�ْلَبْحِر َ(َ.Dَْقَناُهْم ِمَن �لطََّHَ

ْن َخَلْقَنا َتْفِضيًال﴾(١)   ْلَناُهْم َعَلى َكِثSٍ ِممَّ َ(َفضَّ
بل  �حلد  هذ�   7W لإلنسا�   ��لبا. تكرمي  يتوقف   \)
شرفه بأعلى مر�تب �لتكرمي (قلد_ (ساG متثيل سلطته 
لِْلَمَالِئَكِة  َ.بَُّك  َقاَ;   (ْWِ)َ﴿  :b.أل� على  �لر(حية 
�ألمانة  له  فحمَّ َخِليَفًة﴾(٢).    bِ.َْْأل� ِفي  َجاِعٌل  Wِنِّي 
�لعظمى، (�ستخلفه g �أل.b ليقيم �ملو�Dين بالقسط 
فإ�  (هكذ�   خالقه.  من  �إلنسا�  �خا_   kليقر)
به من   lإلنسانية، مبا جا� �لكر�مة   n.هو غا Gإلسال�
�نزله   ��ل �ملqلة  (تqله  كر�مته،  ترعى  سامية   ��مبا
(�لشرعية. �ملدنية   rحلقو� مكفو;   sمكرم Wياها  �هللا 

� �إلسالمية �(g كنف عبو�ية �إلنسا� خلالقه جعلته �ملبا
 b.أل� g ستخلفه �هللا� ،Gمكر rلوv سيد نفسه، فهو
�ألحو�;،  كل   g  @��(�لعبا �لطاعا@   w�بأنو ليعبد_ 
Wحساسه  يستمد  (هكذ�   ._Sضم) (قلبه  yو�.حه 
(�لطمأنينة.  D�باالعتز (شعو._  بالكر�مة،  �لعميق 

يتوقف تكرمي �هللا لإلنسا� على من �ختا.هم �هللا   \)
�G كافة حيث جعل شر} H |لتمثيل سلطته بل �متد لب
بشر�ئعه ((صايا_.  (تقيدها  باهللا،  �إلنسانية g صلتها 
 ��ل للحرية  �حلقيقي   Gملفهو� �نبعث  �ملنطلق  هذ�  (من 
 wهي جوهر �لكر�مة �إلنسانية ()لك من خال; خضو
�إلنسا� لقيو� كما; �هللا �ل� ִדبه كر�مته (عزته ()لك 
على  (تضعه   �(�لركو �لغفلة  مو�طن  عن  تبعد_  أل&ا 

�لطريق 7W �هللا.

�لتكرمي  �.جا@  �على  �لتقو�   Gإلسال� جعل  (لقد 
�هللا  ِعْنَد  َ�ْكَرَمُكْم   َّ�Wِ﴿ تعا7:  قا;  حيث  لإلنسا� 
�َْتَقاُكْم﴾(٣)  ، (هكذ� �صبح (�ضحا �� كر�مة �إلنسا� 
((صايا_.  �ينه  تعاليم   wباّتبا �هللا،   7W تقّربه   g هي 
 ��ل �لتقو�،  هو عني  �لسو�  �ملستقيم  �لسلو�  (هذ� 
ليست مفهوما �ر��، (لكنها Wميا� (عمل (Wقبا; على 
�لطريق  هذ�   g �إلنسا�   Gتقد فكلما  �حلسنا@.  فعل 
�ملؤ�� 7W .ضا �هللا،  نا; �ملزيد من �لكر�مة (�لفيض، 
باهللا. (ثقة  (طمأنينة  (سكينة  .ضا  نفسه  ميأل  �لذ� 

�� ).(� تكرمي �هللا لإلنسا� هي   �لبا;  يغينب عن  (ال 
هد�يته 7W �لتوحيد، �لذ� هو ���� حترير �إلنسا� من 
�لشر� (سقوِ� �ِ�ّمم (Wحبا� �لعز�ئم. (مبا �� كر�مة 
�إلنسا� تكمن g �لتوحيد �لذ� �ر. �إلنسا� من بر�ثن 
لنا مو�ا سنويا تتجسد  �لبعد عن �هللا، فقد جعل �هللا 
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فيه (حد�نيته  عز (جل حيث تطل من خالله �إلنسانية 
على معا\ �لتوحيد �ال (هو �لركن �لقومي لدينه �حلنيف 

موسم �حلج �ملبا.�.
�لعتيق.. بيت  �لبيت   �� Gملقا� (�د. �إلشا.� g هذ� 
�هللا  بنا_  �حلج  موسم  حوله  يتمحو.  �لذ�   G�حلر� �هللا 
حيا�   7W �لكهو}  حيا�  من  �إلنسا�  ليخر�  تعا7 
 nَِبْيٍت ُ(ِضَع لِلنَّا ;ََّ)�َ َّ�Wِ﴿ 7متحضر� حيث قا; تعا
َة ُمَباَ.ًكا َ(ُهًد� لِْلَعاَلِمنيَ﴾(٤). (هكذ� فإ�  لَلَِّذ� ِبَبكَّ
كر�مة  متكني  كا�  �لبيت   lبنا من   nألسا�  bلغر�
�إلنسا� (توجيهه �و �لتحضر. (ملا بلغ �إلنسا� �شد_ 
مع  �لتعامل  له  �و;  (.(حًيا  عقلًيا  مستو�  بلغ   ��
�G كأ(; ن  عرفته H مفاهيم �لالهو@ بعث �هللا سيدنا
�إلنسانية. ¢ تتالت بعثة �ألنبيا7W l شعوֲדم (قبائلهم، 
(g هذ� �خلضم مت �لتأكيد على مكانة �(; بيت لتعزيز 

كر�مة �إلنسا� مبدئيا (Hخر� (�خS� بيت متكني توحيد 
متكني   �� جليا  بد�  (هكذ�   .b.أل� (جه  على  �هللا 
كر�مة �إلنسا� كا� �للبنة �أل(7 لتمكني توحيد �هللا. 
فال قيمة لتوحيدنا Wال بعد �� نظهر �حتر�منا (تبجيلنا 

لكر�مة �خينا �إلنسا�. 
 �(بطبيعة �حلا; فإ� للحج حكًما عديد� نذكر للقا.
لطاملا   ��ل مال¤ها  �هم  �لسطو.  هذ_  ع¥  �لكرمي 
ُهمشت. فعلينا قبل �� �لم بالدخو; 7W عا\ توحيد 
�هللا حقوقهم  عيا;  هو  �لذ�  �هللا  َخلق  نعطي   �� �هللا 
()لك باحترG كر�مة كل من حولنا، (لنبد� بعشSتنا 
�لعائلية  �ملشاكل   l�جر من  �ملمزقة  فبيوتنا  �ألقربني. 
لو طبقنا فيها مبد� �حتر�G كر�مة �آلخرين من D(جة 
 ��Sجل� مع  باملثل  عملنا   ¢ �لكلمة  مع¨  بأمت   lبنا�)
(�ألخالl،  سنتحصل حتما على تصريح سفر �و; 
لنا Dيا.� بقاw توحيد �هللا. (من �جل �� نقف على 
 ��مقاG �لكر�مة �إلنسانية �لشامخ علينا �� نبحث �ملبا
�إلسالمية �ل� تنص صر�حة بإعطاl حقوr �لناn �(ال 

¢ Wعطاl حقوr �هللا.
 )� جد.�&ا،  جلما;  ُفّضلت  ما  �ملكرمة  �لكعبة   َّ�W
لفخامة كسوִדا �(لثقل (متانة باֲדا، (Wمنا فضلت أل&ا 
شعا. لعتبة بيت �هللا. فهي �لقلب �لنابض لتوحيد �هللا 
تا.يخ �إلنسانية (�ليل شامخ على تأكيد �خلالق  ع¥ 

على قدسية كر�مة �إلنسا�.
جعلنا �هللا (Wياكم ممن يستمعو� �لقو; فيتبعو� �حسنه 
(صحبه  Hله  (على  ¤مد  سيدنا  على  �للهم  (صّلى 

�®عني. Hمني.

١. �إلسر�l ٧١       ٢. �لبقر� ٣١

وهكذا بدا جليا أن متكني كرامة اإلنسان 
كان اللبنة األو! لتمكني توحيد اهللا. فال 
قيمة لتوحيدنا إال بعد أن نظهر اح%امنا 
اإلنسـان.  أخينا  لكرامـة  وتبجيلنـا 
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التقوى

 حضر� مرD� بشS �لدين ¤مو� �°د
� ��ملصلح �ملوعو

�خلليفة �لثا± حلضر� �ملسيح �ملوعو� (�إلماG �ملهد� �

:n).�من 

في 
حا� �لقر��
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َيَتَولَّْوَنُه  �لَِّذيَن  َعَلى  ُسْلَطاُنُه  �نََّما ﴿
(١٠١) ﴾�َ&�لَِّذيَن ُهْم ِبِه ُمْشِرُكو

�لتفســ':
 �علم �� ضمS �لغائب للو�حد (به) 
g قوله تعا7 ﴿هم به مشـركو�﴾ 
ميكـن �� يكو� عائـًد� على كلمة 
"�لرk" �ملذكو.� مـن قبل g قوله 
تعا7 ﴿على .ֲדم يتوكلو�﴾، فيكو� 
�ملع¨: �� �لشـيطا� ال ميلك �لسلطة 

Wال على �لذين يشركو� باهللا.
 7W جًعا�. Sقد يكو� هذ� �لضمـ)
 g لشـيطا�، فاملع¨: �&ـم يقعو��

�لشر� بسبب Wغو�l �لشيطا�.
لقد نّبه �هللا تعا7 بذلك �� �لشـيطا� 
ميا.n سلطته على �صحابه (�عو�نه. 
فمن �سـتعا) بـاهللا � فكأمنا �علن 
للشيطا�، (هكذ� خر� عن  عد�(ته 

تصر} �لشيطا� (سلطانه.
لقد تبني من )لك �يًضا �� قوله تعا7 
﴿فإ)� قر�َ@ �لقر�H فاستِعْذ باهللا﴾ ال 
�ص �لن َّ � بـل غSَ_، (��  قصة 
Wلقاl �لشيطا� على لسانه � كلما@ 
�لشر� قصة ملفَّقة باطلة؛ )لك ألنه 
تعا7 يصّر¶ هنا �� �لشيطا� يتسلط 
على �لذين يتخذ(نه (ليًّا، (ليس على 
�لذين Hمنو� (علـى .ֲדم يتوكلو�، 
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(قد �علن �لن  � مر�ً.� (تكر�ً.� �� 
ال سـند له (ال عما� Wال �هللا (حد_ 

  .�
 

ْلَنا 2َيًة َمَكاَ� 2َيٍة &�هللا َ.ْعَلُم  ��6َ َبدَِّ&َ﴿
ِبَما ُيَنز9ُِّ َقاُلو� ِ�نََّمـا َ.ْنَت ُمْفَتٍر َبْل 

(١٠٢) ﴾�َ.ْكَثُرُهْم َال َيْعَلُموَ

�لتفسـ':
 �آلية هي g �ألصل �لعالمة (�لدليل، 
 �Hُ�طلقت �يًضا على ُجمل �لقر �W)
�لكرمي، أل� كل ®لة منه متّثل g حد 
)�ִדا عالمة للهد�ية؛ (لكن هذ� �ملع¨ 
 �Hال جند �لقر (W ،لثا± ليس حقيقيًّا�
بشكل  �ملع¨  ֲדذ�  �آلية   Gستخد� قد 
بعض   g يبد(  �نه  شك  ال  قطعي. 
"�آلية"  كلمة  َ(كأ�   �Hلقر� مو�ضع 
�جلملة،  مبع¨  هنا�  �سُتعملت  قد 
(لكن هذ� ليس بأمر قطعي، W) ميكن 
(�لدليل  �لعالمة  هنا�  باآلية   �ير�  ��
�يًضا. غS �� �ملسلمني قد �ستعملوها 
كا�  حيث  �جلملة  مبع¨  �لبد�ية  منذ 
�لقرHنية  �ُجلمل  يسّمو�  �لصحابة 
 g  G�الستخد� هذ�  جند  كما  Hياٍ@، 
 kلن  � �يًضا (�لبخا.�: كتا� Gكال
�جلها� (كتاk فضائل �لقر�H). فاشتبه 
�ألمر على بعض �ملفسرين بسبب هذ� 
�الستخد�G، ففّسر(� هذ� �للفظ مبع¨ 

�آلية  هذ_   g ح«  �لقرHنية  �جلملة 
 �� فقالو�  تفسSها،   �بصد �ن   ��ل
�ملر�� �� �هللا تعا7 كلما نسخ Hية من 
Hيا@ �لقر�H (�نز; مكا&ا غSها قا; 
�لكفا. للن  �: Wمنا �نت مفتر على 
عند  من   �Hلقر� كا�  لو  تعا7.  �هللا 
 Sياته؟ (تفسH هللا ملا �ضُطر.@ لنسخ�

�لقرط )
 g لكن هذ� �ملعـ¨ ليس بصحيح)
.�يـي، W) ليس من �لثابت تا.�يًّا �� 
Hية من �لقر�H �سُتبدلت بآية �خر�، 
(Wال لشـهد على )لك مئاُ@ �حلّفا¾ 
�لذين كانو� قـد حفظو� �لقر�H عن 
ظهر قلب g حيا� �لن  �، (لقالو�: 
 ;)� g � لقد َحفََّظنا .سـوُ; �هللا
�ألمر Hية فالنيـة، ¢ �لغاها (حّفظنا 
مكا&ا Hية كيت؛ مما ميّثل برهاًنا قطعيًّا 
على �� كل �ألفـكا. �لر�ئجة حو; 
نسـخ Hيا@ من �لقـر�H �لكرمي Wمنا 
�لعلم (�لو�قع.  �لظن، (ليس  �ساسها 
Wن| ال �نكر �� بعًضا من �ألحكاG قد 
�سـُتبدلت D gمن �لن  �، (لك| 
\ �جد �ية شـها�� تـد; على �� 
 g �Hلقر� g ;نز Gحكًما من �ألحكا
�لبد�ية بشكل ¢ �سُتبد; Áكم Hخر. 
(�.� �� �ألحـكاG �ل� كانت )�@ 
صبغـة مؤقتة قد نزلت على �لن  � 
بوحي منفصل عن (حي �لقر�H، فلم 

يتطلب �ألمر تبديل �� حكم نـز; 
.±Hلوحي �لقر� g

 \ �(W :هنا �حد ;lميكن �� يتسـا)
�ـدÂ �� تبديل (ال تغيH g Sيا@ 
�لقر�H �لكـرمي فما)� تع| هذ_ �آلية 

W)�؟ 
(�جلو�k: �� �ملعـ¨ �حلقيقي �لذ� 
 Gلكرمي علـى �لعمو� �Hلقـر� _��.�
لكلمة "�آلية" هو �لعالمة �لسما(ية، 
(هذ� هو �ملع¨ �ملر�� هنا. فاهللا تعا7 
يعلن هنا �� من سنتنا �� نبد; عالمة 
�ا(ية بعالمة �خر�، ألننا �ألعلم ��ُّ 
�لعالما@ (�ملعجز�@ �كثر تالÃًما مع 
�لظر} (�ملوقـف، (لكن �لكفا. ال 
يلبثو� جلهلهـم �� يعترضو� (يقولو� 
 g نك مفتٍر، مع �نه ليسW :;للرسو

هذ� ما يدعو للطعن.
(هذ� هو �لناموn �إل�ي �لذ� جتلى 
��ئًما D gمن كل ن  (.سو;. )لك 
 lأل� �هللا تعا7 �¥ كل .سـو; بأنبا
Wنذ�.يـة تكو� g �لو�قع مشـر(طة 
بشـر(�، فلو �� �لقوG غS(� حالة 
 lقلوֲדم فقد يلغي �هللا بعض هذ_ �ألنبا
 Âما حد (مثاله  كليـًة،  �لتحذيرية 
�خ¥هم  حيث   ،� يونـس   Gبقو
ֲדالكهم �ملوشك، (لكنه تعا7 �لغى 
قر�. هالكهم نتيجة توبتهم (يونس: 
 G٩٩). فهـذ� هو �لقانو� �إل�ي �لعا
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فيما يتعلق باألنبـاl �ل� فيها Wنذ�. 
(Æويـف ، فلو �� �عد�l �لرسـل 
تابو� فإنه تعا7 يلغي �إلنذ�. (يلغي 

.k�لعذ�
�ما �ألنباl �ملتعلقة بغلبة ن  (�تباعه 
فال ُتلَغى �بًد�، بل ال بد من حتققها؛ 
غـS �� �ألمة �ل� قطـع �هللا معها 
 g @قّصر �(W �(عًد� من �لوعـو
تقدمي �لتضحيا@ �( g �لطاعة فمن 
سـنة �هللا تعا7 �نه يؤّجل �لوفاl مبا 
 Gبقو Âعـد؛ (مثا; )لك ما حد)
موسـى �، حيـث خر� ֲדم 
من مصر - Áسـب (عد من �هللا 
� - ليدخل ֲדم �أل.b �ملقدسة 
فاًحتا، (لكنـه � �ّجل حتقيق هذ� 
�لنبأ �م �.بعني سنة جر�l عصيا&م 
�ملتكـر. لتعليمـا@ نبيهم. (لقد 
سـجل �لقر�H هـذ� �لوعد �إل�ي 
 Gِقو بلسا� موسـى كاآلÈ: ﴿يا 
كَتَب   ��ل �ملقدَّسَة   bَ.أل� �ُخلو� ْ�
(�ملائد�: ٢٢)، ¢ )كر  �هللا لكم﴾ 
عصياَ� �ليهو� ملوسى � (�لقر�َ. 
�إل�ي Áرما� �أل.b عليهم �.بعني 
سنة، g قوله تعا7 ملوسى: ﴿فإ&ا 
¤رَّمٌة عليهم �.بعَني سـنًة َيِتيُهو� 
 Gِعلـى �لقو nَفـال َتْأ b.أل� g
يع|  مما  (�ملائد�:٢٧).  �لفاسقَني﴾ 
ل لبعض  �� هذ� �لنبأ (�لوعد قد ُ�جِّ

�لوقت، (لكنه تعا7 \ ُيْلِغه كليًة، 
.�أل� �هللا ال ُيخلف �مليعا

 k�فق هذ_ �لسـنة �ملتعلقة بعذ))
 lلكفا. كلما �لغى �هللا نبأ من �ألنبا�
بأ� صاحبهم  �لكفا. ضجـة  �ثا. 
مفتـٍر كذ�k. ملـا)� \ يتحقق ما 
�نذَ.نا به لـو كا� من �لصا�قني. 
 �)Sيث �يًضا   � �لن    l�عد� (كا� 
مثل هـذ_ �ملطاعن، فر� �هللا عليهم 
بأننا ننــز; Hيا@ �لعذ�k �د} 
معني (هـو �إلصال¶، (حني نر� 
�� �حًد� قد غّير سSته (�صلح حاله 
نبّد; قر�.نا �لسـابق، (نلغي عقابه 
�صًال، (ُنـر� Hية �لر°ة g حقه، 
أل� هدفنا �إلصال¶ ال �إليذ�l. لقد 
حصل هذ� مر�ً.� g حيا� �لن  �، 
فمثًال �خ¥_ �هللا g �لقر�H عن كفا. 
مكة �&ـم ال يؤمنو� (�لبقر�: ٧)، 
(كا� هذ� �خل¥ مبنـزلة نبٍأ بعذ�ֲדم، 
 Sحق كث g _لكـن �هللا تعا7 �لغا)
منهم ممن تولد@ g قلوֲדم خشية 
�هللا بعـد �إلنـذ�.، فمنحهم نعمة 

.k�إلميا� مكا� �لعذ�
(مع  متاًما،  �لقضية (�ضحـة  هذ_ 
��ئًما g فهمها،  nلـك يتعثر �لنا(
 ،kلوعد كذ� lلغاW �� أل&م يظنو�
مع �� Wلغاl (عـد �لعقاk ال ُيَعّد 
كذًبا، (Wمنـا Wلغاl (عد �لعطاl ُيَعدُّ 

كذًبا؛ فقد (.� g قو�ميس �لعربية: 
 kٌكذ kلوعد عند �لعر� g ُخلْلُف�"

.(kألقر�) Gٌلوعيد كر� g)
W)� فاملـر�� �حلقيقي من هذ_ �آلية 
�ننا نلغي �حياًنـا �ألنباl �إلنذ�.ية، 
�لكفا.، (لكن  فيعترb على )لك 
طعنهم باطل، أل� قر�.نا هذ� مب| 
على �حلكمة، W) ليس فيه هضٌم حلق 
 .b�لالعتر مثاً.�  يكو�  �حد ح« 
ر "�آلية"  (نظًر� 7W هذ� �ملع¨ ستفسَّ
هنا مبعـ¨ �ألنباl �لتحذيرية �ل� مر 

)كرها من قبل.
هذ�، (نظًر� 7W �لسـياr (ترتيب 
هذ_   Sتفسـ ميكن  �لكرمي   �Hلقر�
�آلية مبع¨ Hخر هو �كثر �نطباًقا هنا 
(هو كاآلÈ: لقد بّينُت من قبل �� 
هذ_ �لسو.� تعاÉ موضوw ضر(.� 
�لوحي، (من �أل�لة �ل� سـبق �� 
)كرها �هللا ֲדذ� �لصد� �يlُ �لرسل 
g �ملاضي، كقو; �هللا تعا7 ﴿تاهللا 
لقد �.َسـْلنا 7W �مـم من قبلك﴾ 
 Gَ(�آليـة: ٦٤)، (قوله تعا7 ﴿(يو
نبَعُث g كلِّ ُ�ّمٍة شهيًد� عليهم ِمن 
�نفِسـهم﴾ (�آلية:٩٠). (ملا عجز 
�لكفـا. �ماG هذ� �ل¥هـا� قالو�: 
 g �كا� �لرسل قد ُبعثو �(W ،حسًنا
�ملاضي فيجـب �� يكو� تعليمهم 
(تعليم �إلسالG (�حًد�، (لكننا جند 
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فيما يعّلمنا ¤مد �موً.� Æالف تعاليم 
 ،k(لرسل �لسابقني؟ فثبت �نه كا�
 lكيف ميكن �� يقو; �هللا �ؤال (W

�لرسل غS ما يقو; ملحمد؟!
لقد .� �هللا على هـذ� �لزعم فقا; 
﴿(�هللا �علُم مبا ينـزِّ;﴾.. �� �� 
�ختال} �لقر�H مـع بعض تعاليم 
 b.لرسـل �أل(لني ال يع| �نه يعا�
تلك �لتعاليم �حلقة، (Wمنا سـببه �� 
حاجا@ هؤالÆ lتلف عن حاجا@ 
�(لئك، (ال بـأg n )لك W) من 
�لو�حد  �ملمكن �� يعطي �لشخص 
تعليمـا@ vتلفة ألنـاv nتلفني 
بالنظـر 7W حاجاִדم �ملختلفة، (ال 
�ـوD ألحد �بًد� �� يسـتنتج من 
�نه ما ��مت �ألحكاv Gتلفة  )لك 
فال بد �� تكـو� قد صد.@ من 
جها@ vتلفة ال من جهة (�حد�. 
)لك أل� �ألحكاG ال Æتلف بسبب 
�ختال} مصد.ها فقط، بل Æتلف 
�يًضا بسبب �ختال} �ملخاَطبني مع 
كو� مصد.ها (�حًد�، أل&ا تصد. 
�ملختلفة.  �سـتعد���ִדم   7W بالنظر 
W)� فكا� مـن (�جب �لكفا. �� 
ير(� ما W)� كا� تعليم �لقر�H (فق 
مقتضيا@ �لعصر �G ال؟ فإ)� تو�فر 
فيه هذ� �لشـر� �صبح �الختال} 
�ليًال  �أل(لني  (تعليما@  تعليمه   g

َم �لغيب هو �لذ�  على �� �َهللا عالـِ
�نز; �لقر�H على ¤مد �، (ليس 
�� �لذ� �نز; �لوحي على ¤مد هو 
 lمن �نـز; �لوحي على �ألنبيا Sُغ

�لسابقني.
  هذ� �ملع¨ �ألخS يتماشى مع �آلية 
�لتالية �يًضا، لذلك �.�_ �صح �ملعا± 
"�آلية"  كلمة  فتؤخـذ  �ملذكو.�. 
 k؛ أل� �لكتاkهنـا مبع¨ �لكتـا
�� معجز�،  Hيٌة  �يًضا  �لسـما(� 
بل �W كتـب �ألنبيـاl هي �ك¥ 

معجز�ִדم.
 �لغريـب �� هذ� �العتر�b \ يز; 
� على مر �لعصـو. حيث ال �يتـر
ينفك �لكّتاk �ملسـيحيو� يقولو� 
ح« �ليـوW :G)� كا� �لقر�H يّدعي 
بأنه مصدrِّ ملا بني يديه من �لكتب 
�لسـما(ية فلما)� �تلف معها W)�؟ 
فاختالفه مع �لكتب �لسابقة يع| �� 
¤مًد� قد �ختلـق �لقر�H من عند_. 
(ملا كا� ¤مد غS ملمٍّ باألسـفا. 
�لسابقة فلذلك )كر g �لقر�H عند 
 ��ختالقه �مـوً.� تتعا.b مع ما (.
 Íل �Hلقر� Sتلك �ألسفا. (تفس g

"(ير�": سو.� �لبقر� �آلية ٩٠).
  هذ�، (قد هر� بعض �ملفسرين فقالو� 
�� g هذ_ �آلية Wشـا.� تلك �لقصة 
�لـ� تقو; �� �لن  � تال سـو.� 

�لشيطا�  فألقى  �لكفا.،   Gما� �لنجم 
بصو@ عاٍ; كلماٍ@ g تال(ته �!

  �حلق �� هـذ_ �لقصة D�ئفة متاًما، 
 lشا �W لها¤ g (سو} نثبت )لك
�هللا تعا7. (لكن لو سـلّمنا جدًال 
بصحتها فأيًضـا ال تثُبت لـتلك 
�لقصة �ية صلة ֲדذ_ �آلية، W) يؤكد 
�هللا هنا �� �آلية �ل� �سُتبدلت كانت 
من (حي �هللا تعا7، (�نه � نفسه 
 kبتبديلها، بينما يعتر} �صحا Gقا
تلك �لقصة �ملنحولة بأ� �لشـيطا� 
هـو �لذ� �لقى Hيـا@ من عند_؛ 
فثبت من �عتر�فهم �يًضا �� ال عالقة 

لتلك �لقصة �مللفقة ֲדذ_ �آلية. 
  كمـا �� �آلية �لتاليـة �يًضا تفّند 
�ًّ� ثانًيا . Gتقد (W ،عمهم �لباطـلD
على �عتـر�b �لكفا. حيث تقو; 
﴿ُقْل نّزلـه .(ُ¶ �لقدn ِمن .بك 
باحلق﴾. (�لظاهر �نه ليس g قو; 
�هللا هذ� �� .ّ� على �عتر�b �لكفا. 
�لقائل: ملا)� قّدG ¤مد من قبل تعليًما 
ينم عن �لشـر�، (ملا)� غّير_ �آل�. 
�W نز(; .(¶ �لقدn بالقر�H ميكن 
 �Hليـًال على كو� �لقر��� يكو� 
¤فوًظا ¤مًيـا، (لكن ليس فيه �ية 
�اللٍة على �� �لشيطا� ��خل شيًئا 
من عند_ g �لقر�H ¢ قاG �هللا تعا7 
 .�Hلقر� g ما �لقا_ �لشيطا� lبإلغا
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من نفحات أكمل خلق اهللا من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا �مد املصطفىسيدنا �مد املصطفى ��

�ألسو� �لحسنة

̌¬‡ł �ِبي ُهَرْيَرَ� � َقاَ;: َسِمْعُت �لنَِّبيَّ � َيُقوُ;: َمْن َحجَّ هللا َفَلْم َيْرُفْث َ(َلْم َيْفُسْق َ.َجَع َكَيْوGِ َ(َلَدْتُه 
ُ�مُُّه. (صحيح �لبخا.�، كتاk �حلج)

̌¬‡ł َحِبيب ْبِن �َِبي َعْمَرَ� َعْن َعاِئَشَة ِبْنِت َطْلَحَة َعْن َعاِئَشَة G�ُِّ �ْلُمْؤِمِنَني َ.ِضَي �هللا َعْنَها �َنََّها َقاَلْت: 
َيا َ.ُسوَ; �هللاَِّ َنَر� �ْلِجَهاَ� َ�ْفَضَل �ْلَعَمِل َ�َفَال ُنَجاِهُد؟ َقاَ;: َال، َلِكنَّ َ�ْفَضَل �ْلِجَهاِ� َحجٌّ َمْبُر(ٌ.. (صحيح 

�لبخا.�، كتاk �حلج)

الَُّة  ْل، َفِإنَُّه َقْد َيْمَرbُ �ْلَمِريُض َ(َتِضلُّ �لضَّ ̌¬‡ł �ْبِن َعبَّاnٍ َقاَ;: َقاَ; َ.ُسوُ; �هللا � : َمْن َ�َ.�َ� �ْلَحجَّ َفْلَيَتَعجَّ
َ(َتْعِرbُ �ْلَحاَجُة. (مسند �°د، كتاk (من مسند ب| هاشم)

اِهُد  ̌¬‡ł �َِبي ُهَرْيَرَ� َقاَ;: َقاَ; َ.ُسوُ; �ِهللا �: �ْلَيْوGُ �ْلَمْوُعوُ� َيْوGُ �ْلِقَياَمِة، َ(�ْلَيْوGُ �ْلَمْشُهوُ� َيْوGُ َعَرَفَة، َ(�لشَّ
ْمُس َ(َال َغَرَبْت َعَلى َيْوGٍ َ�ْفَضَل ِمْنُه، ِفيِه َساَعٌة َال ُيَو�ِفُقَها َعْبٌد ُمْؤِمٌن َيْدُعو  َيْوGُ �ْلُجُمَعِة. َ(َما َطَلَعْت �لشَّ
 Sتفس kهللا ِمْنُه. (سنن �لترمذ�، كتا� _ُ(َالَّ َ�َعاWِ lٍَال َيْسَتِعيُذ ِمْن َشْي)َ ،هللا َلُه� kَالَّ �ْسَتَجاWِ هللا ِبَخْيٍر�

�لقر�H عن .سو; �هللا)
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من كال� �إلما� �لمهد�

 

()مُّهـم �قِّـر(�   Gللئـا�  �ّW
Dََمـُع �ألنـاn �ملقـو� كثعلـٍب
(�هللا ليـس طريقهـم &ـج ��ـد�
�عرضـُت عـن هذيا&ـم بتصامـٍم
�لعـد�  l�يـذW عنـد  ص¥نـا  Wّنـا 
;ٍ(�.� kُحـز Ïبا)صالـو� مـن �أل
ملـا كتبـُت �لكتـب عنـد غلّوهم
قالـو� قر�نـا ليـس قـوًال جّيـًد�
متسـتًر� ببيتـه   Gقـا�  kعـر
(تناُقـٍض �قو��ـم   7W �ُنُظـْر 
(تـا.� عـَز(_   kٍعـر  7W َطـوً.� 
هـذ� مـن �لر°ن يـا حـزkَ �لعد�
(علومنـا شـأَننا  �ملهيمـُن  �علـى 
علمـِه حد�ئـَق  �عطـا±  �هللا 
¤سـنًا .بًّـا  �هللا  �عـو@   ±W
(�ِهللا قـد فّرطـتَ g �مـر� هًو�
Wنـُه بـل  يسـتعجلْن  ال  �ُحلـّر 
كر�مة �هـل   lَعـا�  Gُ�لكر� �شـى 
كصو�عق خاطـٌف   lعـا� عنـد� 

lَسـنا  Gمقـا Wال   ±��D مـا 
l�ُمـو)  kُّبتحـو يؤ)(نـ| 
l�بـل ُمْنيـة نشـأ@ مـن �ألهـو
l�حسـبُت �� �لشـر حتـت ِمـر)
فَعَلـو� كمثل �لـدÐُِّّ ِمـن Wغضائي
lلإل°ـا  ... كاِخلْثـِي  فكأ&ـم 
lصفـا) (عذ(بـة  ببالغـة 
lبـا��أل مـن  عا.بـٍة  قـو;   )�
lمسـا) ببكـر�   kَلكتـا� �مَلـى 
l�.آل� Wصابـة   ��لعنـاُ سـَلب 
lإلمـال� فاسـد   Gكال قالـو� 
.فقائـي (ال  شـاميٍّ  ِفْعـل  ال 
l�Dَجلـو� علـى  مناDلَنـا  نبـ| 
lلـوال �لعنايـة كنـُت كالسـفها
فـأ.� عيـوَ� �لعلـم بعـد �عائي
lخلّطـا� كاملسـتعجل  (�بيـَت 
lغطـا (كشـِف  بإمعـا�  يرنـو 
lألبنـا�)  ��)Dأل� علـى  ُ.ً°ـا 
فَحـذ�ِ. ¢ حـذ�ِ. ِمـن �.جائـي

(١٢٤ 7W ١٢٢ Ñ ،lالستفتا�)

‡]ŞËç’\;Ô]Œ’b;Ï⁄‚h;ÅËfi�h

�;;Ì�Şë∏\;‡]â’;Ì÷¡;

‡Êfi°\;Àë›;fï∆’\

حج بيت اهللا.. ِحكم ودالالت

احلج ومتكني
كرامة اإلنسان 

هذا من الر$ن يا حزَب العداهذا من الر$ن يا حزَب العدا
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التقوى

 Òتر®ة: �ملكتب �لعر

ال  (حد_  �هللا  Wال  Wله  ال   �� �شهد 
شريك لـه، (�شهد �� ¤مًد� عبد_ 
من  باهللا  فأعو)  بعد  �ما  (.سوله. 
�لشيطا� �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ.kِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْوG �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ(Wيَّاَ�  َنْعُبُد  Wيَّاَ� 
�لَِّذيَن  ِصَر��   * �ْلُمْسَتقيَم  َر�َ�  �لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضوk َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (Hمني) َ(ال �لضَّ

خـطبة �جلمعـة
�لQ .لقاها سيدنا مر�N مسر&L. Mد .يدH �هللا تعاJ بنصرH �لعزيز

� Rملهد� Uإلما�& Wخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو�
٢٠١٦/٠٩/٢٣ Gيو

g مسجد بيت �لفتو¶ بلند�

�ملؤمن  عالمة  يبني  (هو   � �لن   قا; 
َ�َحُدُكْم َحتَّى ُيِحبَّ  ُيْؤِمُن  �حلقيقي: ال 
(صحيح  لَِنْفِسِه.  ُيِحبُّ  َما  ِألَِخيِه 
مبد�  هذ�  �إلميا�)   kكتا �لبخا.�، 
 Gلوئا�) �حلب   nسا� يضع  توجيهي 
(�لصلح g �لعا\ على ®يع �ملستويا@ 
�لعالقا@   7W ((صوال  �لبيت  من   �lبد
 g لعاملية، (يزيل �خلالفا@ (�لق �للني�
7 ���l حقوr بعضهم W ه �لقلوk (يوجِّ
 Sغ Gلبعض. قد قّدمُت هذ� �لتعليم �ما�
�ملسلمني g عد� مناسبا@ فتأثر(� جّد�، 
(لكن ليس هدفنا �� Õ¥ �لناn تعليما 
®يال لكي يتأّثر(� فحسب، بل هو �� 
(®يع  �لتعليم  هذ�  ®ا;  للعا\  ُنثبت 
عملنا.  خال;  من  �إلسالمية  �لتعاليم 
�لتعليم  هذ�   �� غSنا  يسألنا   �� (ميكن 
(ال  به  يعمل  منكم  كم  (لكن  ®يٌل 

يبد(� �ألنانية g �� مناسبة؟ 
به  يعمل   \ ما   lشي ®ا;  يظهر  ال 
 �D.لبا� ميزتنا   nلنا� يعر}  فلن  قائله، 
ما \ يتطابق عملنا مع قولنا. ال يكتفي 
�لناn بسماw �لكالG فقط، بل ير�قبوننا 

�يضا. 
لعّلى كنت قد )كر@  g خطبة �جلمعة 
�حلالية   È.ياD  lثنا� �لقيُتها   ��ل  �Sألخ�
�ملانيا   g فتتا¶ مسجد� عند  �نه  ألملانيا 
�ملحافظة  تلك   g  bملفّو�  bعتر�
ُتسيئو�  �ملر�َ�  مصافحتكم   Gبعد �نكم 

‡]ŞËç’\;Ô]Œ’b;Ï⁄‚h;ÅËfi�h

�;;Ì�Şë∏\;‡]â’;Ì÷¡;

‡Êfi°\;Àë›;fï∆’\‡Êfi°\;Àë›;fï∆’\

حج بيت اهللا.. ِحكم ودالالت

احلج ومتكني
كرامة اإلنسان 

هذا من الر$ن يا حزَب العدا

<Z;ÍÅi·^;‹̨ˆb
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قا;  بالتفصيل  �جبُته  فحني  Wليها، 
Wظها.  عند  )لك  بعد   Ñألشخا� �حد 
Wنسا�  �نطباعاته: حسنا، من حق كل 
�� يتمّتع باحلرية (يعمل مبا يطلب منه 
�ينه (تقاليد_ ما ��G ال يتضّر. به �لبلد 
(عامة �لناn، (لكن هذ� قو; خليفتكم 
حني  �لقو;  هذ�  حقيقة  سيتبّين  فقط، 
 )� �لشباk �أل°ديو�  W)� كا�  سنر� 

معظمهم يعملو� به �G ال. 
 )� حكم   �� عن   Âنتحد حني   ،�(ًW
�خالr عظيمة g �لدين ينظر �آلخر(� 
7W مد� عملنا ֲדا �يضا. ال يسع �حد� 
Wنكا. ما قاله �لن  � - من �جل Wقامة 
�حلقيقي-  للمؤمن  �لعظيمة   rألخال�
(هو �نكم لن تكونو� مؤمنني حقيقيني 

 \ (ما  عظيمة  �خالقكم  تكن   \ ما 
(مشاعركم  عو�طفكم  مستو�  يكن 
ببعضكم �لبعض عظيما، (ما هو )لك 
�ملستو� يا تر�؟ هو �� حتبو� لآلخرين 
 �)�تنا  �� (ليس  ألنفسكم،  حتبو�  ما 
�ما عند  باإلنصا} من �جل حقوقكم 
Wعطاl حقوr �آلخرين فُتظهر(� سلوكا 
سلبيا. فكما نقلق لنيل حقوقنا كذلك 
 rحلقو نفسه  �ملعيا.  نضع   �� �ب 
�آلخرين. حني صد. منا خطأ نريد �� 
ُيعفى عنا (ال �اَسب (ال نعاَقب، (لكن 
W)� �خطأ �حد Hخر g حقنا فيجب �� 
نتخذ �ملوقف )�ته معه �يضا، ما \ يكن 
�رما متعو�� (مكرِّ.� �ألخطاl نفسها. 
 g يتسّبب  شخص  خطأ  كا�   �(W �ما 

فهذ�   Gلقو�) �جلماعة  �إلضر�. مبصلحة 
ليس خطأ فر�يs بل يصبح جرما قوميا 

 .�ُتقرِّ. فيه �إل��.� (ليس �لفر
ا نر�_  على كل حا;، كنت �حتدÂ عمَّ
�ليومي،  �الجتماعي  سلوكنا   g حقنا 
 G� نفسه  �حلق  �آلخرين  نعطي  (هل 
 G� لك �حلق( عطائهمW g نفّكر )� ال؟
�لوحد� �ألساسية g )لك هي   �W ال؟
�لبيت ¢ �ألصدقاl (�إلخو� (�ألخو�@ 
هذ�  �نتشر   �(W �آلخر(�.   k.ألقا�)
�لتفكS على مستو� صغg )� S حلقة 
صغ�S النتشر بالتا× على نطاr �(سع 
�ألنانية  على  سُيقضى  (بذلك  �يضا، 
�آلخرين   rحقو  lعطاW ظاهر�  (تعّم 
(�لعفو (تتقلص ظاهرُ� �ملعاقبة �( طلِب 

ما 0  يظهر 5ال شيء  ال  إمنا 
يعمل به قائله، ولن يعرف الناس 
ميزتنا البارزة ما 0 يتطابق عملنا 
مع قولنا. ال يكتفي الناس بسماع 
الكالم فقط، بل يراقبوننا أيضا.



”الغضب واحلكمة ال Nتمعان M مكان واحد. إن عقل 
شخص سريع الغضب يكون سطحيا وفهمه غR حديد. 
وال ُيعطى الغلبة والنصرة M أّي موطن. الغضب نصف 
اجلنون، وعندما يستشري أكثر ميكن أن يصبح اجلنون كله.“
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التقوى

 �Hلقر�  g 7تعا �هللا  (ّجه  (قد  �ملعاقبة. 
�لكرمي �يضا 7W �لتحلي Øلق �لعفو عن 
Áقوقهم   Gالهتما�  7W Wضافة  �آلخرين 
 g 7لظاهرية (حاجاִדم. فقا; �هللا تعا�
 lِ�َّر �لقر�H �لكرمي: ﴿�لَِّذيَن ُيْنِفُقوَ� ِفي �لسَّ
َ َعِن  َ �ْلَغْيَظ َ(�ْلَعاِفني رَّ�lِ َ(�ْلَكاِظِمني َ(�لضَّ
(ّجه  �ْلُمْحِسِننيَ﴾.  ُيِحبُّ  َ(�هللا   nِلنَّا�
 l���هللا تعا7 هنا 7W �إلنفاr من �جل �
من  فاملحسن  �ملحتاجني،   _�عبا  rحقو
على  (َيثبت  (ينفعهم  �آلخرين  يساعد 
�حلسنا@ (يفيد �آلخرين لوجه �هللا تعا7 
�نه  شك  (ال  �لتقو�،   k).� سالكا 
��l حقوr عبا� �هللا تعا7 � g ينكر )�ته
فُينفق سّر� (جهر� لنيل مرضا� �هللا تعا7. 
(حني تكو� هذ_ حالة �ملرl فال يبد� 
(يرتقي  ألخيه،  �لشر  يريد  (ال  �نانيته 
�يضا  �لر(حانية   g  nلنا�  lهؤال مثل 

(يدخلو� Dمر� �حباk �هللا تعا7. 
عالما@  من   �W تعا7  �هللا  يقو;   ¢
�ملحسنني �&م يسيطر(� على ثو�ئرهم، 
 lحاال@ يغيظ �ملر g يسيطر(� عليها)
فيها بطبيعة �حلا;، (ال يكفي هذ� فقط 
بل يكو� �متحا� �ملرg l �� يعفو عن 
هينا  (ليس  �لغيظ،  كظم  بعد  �آلخرين 
�� يقلع �ملرl كل ما g قلبه من �لغيظ 
�ّال  �ألمو.   Gعز ملن  Wنه  �لثأ.،  (مشاعر 
�لثأ.،  مشاعر  يقلع   ��)  lملر� يغضب 
على  ُيحسن  بل  فقط  هذ�  (ليس 

�هللا  (يريد  عظيم   lشي (هذ�  �ملخطئ، 
 .rألخال� �ملؤمن ֲדذ_  يتحلى   �� تعا7 
� g �لر(�يا@ حا�Âٌ لإلماG �حلسن .)
فغضب  خطأ  �.تكب  خا�مه   ��  ،�
 G��خلا قر�  عقابه   ��.�  �W (ما   Gإلما�
�لغيظ“،  �آلية: ”(�لكاظمني  جزl� من 
 ،G�فأنز; �إلماG يد_ �ل� .فعها على �خلا
عن  ”(�لعافني  (قا;:   G��خلا فتشّجع 
�لناn“، فقا; �إلماG �حلسن عامال بقو; 
 G��هللا تعا7: عفوُ@ عنك، فتشّجع �خلا
�ملحسنني“،  �ب  ”(�هللا  (قا;:  �كثر 
فقا; �إلماG للخا�G: قد �عتقتك �يضا. 

فا)هب حيثما شئت. 
فهذ� ما يقوG به �لذين يوّ�(� �� ينالو� 
حب �هللا تعا7 (�لذين يتقو�، �� �&م 
بل  فقط  �ملخطئ  خطأ  عن  يعفو�  ال 
 ��سنو� Wليه �يضا. يقو; �ملسيح �ملوعو

 :wحو; هذ� �ملوضو �
ال  (يغضب  يقسو  �لذ�   �� ”�علمو� 

(�ملعرفة  �حلكمة   Gلسانه كال �ر� من 
قط. �لقلب �لذ� يستشيط غضبا سريعا 
مقابل خصمه ُيحرG من كالG �حلكمة. 
�لرسن  (خليع  �للسا�   lبذ� شفَتي   �W
َمن   ��) �للطائف.   wينبو من   Gُتحر
�لسب (�لشتم (يفقد  كا� معتا�� على 
 Gكال من   Gُيحر نفسه  على  �لسيطر� 

حكيم (عميق (ما �به �هللا تعا7) 
يتابع � (يقو;: ”�لغضب (�حلكمة 
عقل   �W (�حد.  مكا�   g �تمعا�  ال 
سطحيا  يكو�  �لغضب  سريع  شخص 
�لغلبة  ُيعطى  (ال  حديد.   Sغ (فهمه 
(�لنصر� g �ّ� موطن. �لغضب نصف 
�جلنو�، (عندما يستشر� �كثر ميكن �� 

يصبح �جلنو� كله.“
�لعقل  بني   �� �علمو�   :� يقو;   ¢
 g لغضب عد�(� شديد�. (�� ال ينشأ�)
�لعاقل هيا� غS م¥. بسبب �لغضب). 
يقو; �: عندما ينشأ �لغضب (��يا� 
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يص¥  �لذ�  (لكن  �لعقل.  يستقيم  ال 
بسببه  ينشأ  نو.�  ُيعطى  �ِحللم،  (ُيبد� 
نو. جديد g قو�_ �لعقلية (�لفكرية. (�� 
 g لقلب (�لذهن يصبحا� ُمظلَمني� ��
 ��حالة �لغضب (��يا� فهذ� �لظالG يؤ

7W ظالH Gخر) 
�W ،�(ًW تعليم �إلسالG مب| على حكمة 
عظيمة، حيث يقو; بأنه W)� كا� �حد 
 Sطئ فليحكم بعد تفكv قÁ سيحكم
�لغضب،   Sتأث حتت  �كم  (ال  .صني 
 g معا.ضيه.  من  �ملخطئ  كا�   �W)
�Æا)   7W  lملر� يضطر  �ألحيا�  بعض 
قر�. حاسم (قاn بعض �لشيl، (لكن 
 Sتأث حتت  )لك  يفعل   �� له   Dو� ال 
 ��موجو �لعقوبة  فكر�   �W �لغضب. 
للقو�عد  خاضعة  (لكنها   Gإلسال�  g
 Sتأث حتت  �لعقوبة  قر�.   �W (�لقو�نني. 
�لغضب ُيبعد �ملرl عن �لعد;، لذلك قا; 
�ملسيح �ملوعو� � �نه W)� عاقبتم �حد� 
 7W  ��سيؤ فهذ�  �لغضب   Sتأث حتت 
فال   kلقلو� قست   �(W) �لقلب.  قسو� 
ميكن ��  �ر� من �لفم كالG �حلكمة 
(�ملعرفة بل يفقد �ملرl صو�به. لذلك �مر 
�هللا تعا7 �� تكظمو� �لغيظ (�� �هد�(� 
¢ خذ(� �لقر�. باملعاقبة �( عدمها ()لك 
كل  ليس   �� �ا.  vّولني  كنتم  حني 
�لعقوبة  قر�.  ليأخذ  vّوال  (عال�  فال� 
لآلخرين. �لص¥ ضر(.� لكظم �لغيظ، 

فال بد من .فع مستو� �لص¥. 
 _�مفا ما   �  ��ملوعو �ملسيح  يقو; 
�لعقلية  قو�هم  ُتنوَّ.  يص¥(�  �لذين   ��
سديد�  �فكا.هم  (تصبح  (�لفكرية 
(من�S، (يرشدهم �هللا تعا7 من عند_. 
�خذ  على   ��معتا �ملؤمن  كا�  فإ)� 
�لقر�.�@ مستخدما عقله فال يكو� قر�._ 
 Sبالتفك �لتسرw بل يأخذها  مبنيا على 
�لرصني (بالص¥ بد.�سة �ملوضوw جيد� 
�جلو�نب  ((�ضعا  �لنو�حي  ®يع  من 

�لسلبية (�إل�ابية كلها g �حلسبا�. 
)كرُ@  كما  �يضا،  (�ضحا  فليكن 
(عال�  فال�  كل  ليس  بأ�  قبل،  من 
(ال  بيد_،  �ملعاقبة  �مر  ليأخذ  vوال 
بأ±  مثال  يقو;   �� شخص  لكل  �ق 
 7W متيل   �(فطن  wملوضو�  g فّكرُ@ 
فال�.  مبعاقبة  (�قر.  �حكم  لذ�  �ملعاقبة 
بل �حلق �� معاقبة �حد g هذ� �لعصر 
�ملعنية.  �لر�ية  �جلها@  من صالحيا@ 
يعفو   �� يستطيع  �إلنسا�   �� شك  ال 
عّمن �خطأ g حقه، �ما g �ملعاقبة فهو 
�جلهة   )� بالقانو�  �الستعانة   7W Áاجة 
 g �ألمر  هذ�   nلنا� (ضع  فإ)�  �ملعنّية. 
�لنـز�عا@  تطّل  لن  ��ئما  �حلسبا� 
 ،�Sصغ �مو.  حو;  بر�سها  �ملتبا�لة 
(لن يضيع �لوقت (�ألمو�; g �لقضايا 
بعضا.  بعضهم  ضد   nلنا� يرفعها   ��ل
�ملحكمة  عفت   �(W �نه  �حيانا   Âد�)

عن vطئ يستشيط �لفريق �آلخر غضبا 
ملا)�   )� عنه،  ُعفي  ملا)�  (يقو;:  �كثر، 
ُ�حلقت به عقوبة خفيفة. ¢ ينقل �لقضيَة 
7W ¤كمة �خر� مع �� �ألمر ال يكو� 
)� با; بل يكو� بسيطا جد�. كذلك 
 �� نريد  ال  �ننا  �أل°ديني  بعض  يقو; 
��. �لقضاg l �جلماعة فيما  g نتحاكم
يتعلق بقضيتنا بل سنرفعها 7W �ملحكمة 
�حلكومية، مع �� �ألمر ال يكو� )� با; 
ح« ُترفع �لقضايا g �ملحاكم، (لكنهم 

مع )لك يعرضو� �نفسهم للخسائر. 
 عندما �مَرنا �هللا تعا7 بالعفو بعد كظم 
 \) حكمة،  بال  )لك  يكن  فلم  �لغيظ 
يأمرنا �هللا تعا7 بأ� نعفو جز�فا هكذ� بل 
�مر بأخذ �لقر�. باملعاقبة �( �لعفو بذكر 
 lُ�َجَز)َ﴿  :� فيقو;  فيهما.  �حلكمة 
َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة ِمْثُلَها َفَمْن َعَفا َ(َ�ْصَلَح َفَأْجُرُ_ 

اِلِمَني﴾ َعَلى �هللا Wِنَُّه َال ُيِحبُّ �لظَّ
 Gملجر� Wشعا.  هو  �حلقيقي  ��د}   ،�(ًW
 bخلو�) Gصالحه (ليس �النتقاW) رميتهy
 lيضيع �ملر �� �g �لقضايا (ليس �ملقصو
فيها،  (ماله  خصمه  (ما;  ((قته  ماله 
 �(W �جلماعة  بد(�ئر  �لظن   lيسي  ��)

كانت �لقضية مرفوعة فيها. 
�إلصال¶   7W  ��يؤ �لعفو  كا�   �(W  �(ًW
�إلصال¶  كا�   �(W �ما   ،Sخ فالعفو 
يعاَقب  �ملعاقبة فمن �حلكمة ��  يقتضي 
�ملجرg) ،G هذ_ �حلا; ميكن .فع �لقضية 
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7W �لد(�ئر �ملعنية. 
هذ�   �  ��ملوعو �ملسيح  )كر  لقد 
فيقو;  مو�ضع  عد�   g �حلكيم  �لتعليم 
)كر   g مثال   kلقلو�  rتريا كتابه   g
Hية: ﴿َ(َجَز�lُ َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة ِمْثُلَها َفَمْن َعَفا 
َ(َ�ْصَلَح َفَأْجُرُ_ َعَلى �ِهللا﴾. �� �� عقوبة 
�لسيئة- Áسب قانو� �لعد;- هي مثل 
�لسيئة نفسها، (لكن لو عفا �حد عمن 
 7W لعفو� ���خطأ g حقه بشر� �� يؤ
Wصال¶ �ملخطئ بدال من تشجيعه على 
�خلطأ �كثر من )� قبل لنا; َمن يعفو 

�جر� عظيما من �هللا تعا7.
�جل  من  �لعفو  كا�   �(W �نه  مبع¨ 
�إلصال¶ فهذ� جيد. (تفصيل )لك �نه 
�كثر،   �فسا  7W �لعفو   ��يؤ �ال  �ب 
(�W \ يسفر �لعفو عن �لفسا�. فيقو; 
تعا7  �هللا  �لعاg سيعطيه  بأ�  تعا7  �هللا 
�جر_ بقد. ما يشاW .lً)� �لصفح (�لعفو 
�وD عندما يالَحظ g سلو� �ملجرG �نه 
هنا�  �ملستقبل.   g �جلرمية  يرتكب  لن 
بعض �ملجرمني �ملعتا�ين �لذين يرتكبو� 
�لعفو  بعد �خر� (يطلبو�  �جلرمية مر� 
كل مر�. لو كا� �حلا; على هذ� �ملنو�; 
)لك  (مع  ضر(.ية.  معاقبتهم  لكانت 
من  جانبا  �لعقوبة  تتضمن   �� �ب 

�إلصال¶. 
بيا�   g  �  ��ملوعو �ملسيح  يقو; 
َفَمْن  ِمْثُلَها  َسيَِّئٌة  َسيَِّئٍة   lُ�َجَز)َ﴿ Hية: 

�ب  �هللا﴾،  َعَلى  َفَأْجُرُ_  َ(َ�ْصَلَح  َعَفا 
بقد.  �لسيئة  على   kلعقا� يكو�   ��
(يصفح  يعفو  �لذ�  (لكن  حجمها، 
 7W لعفو� ��عن �ملذنب بشر� �� يؤ
 bٍ�. فليعلْم �� �هللا ،�Wصال¶ ال 7W فسا
 �عنه، (سيجزيه عليه. فال �النتقاG ¤مو
�لعفو ¤مو� g كل  g كل ¤ل، (ال 
ينبغي  بل  �لكرمي،   �Hللقر طبًقا  مكا� 
 Gالنتقا� فينبغي  �لوضع (�ملحل،  مر�عا� 
�( �لعفو مبر�عا� �ملحل (�حلكمة، ال �� 
 �مقصو هو  هذ�  عو�هنه،  على  يكو� 

“.�Hلقر�
 )�  lملر� يعاَقب   ��  ��ملقصو ليس   ��
�w بل هنا� �.) wD�) �)�ُيعفى عنه 
قو�نني (حد(� (�ب �لتقيد ֲדا (�� يتّم 

مبا فيه �لفائد�. 
�لعقوبة   g �لكامنة  �حلكمة  هي  فهذ_ 
�ملتوخا�  �لغاية   ��  Gإلسال�  g (�لعفو 
منهما هي �إلصال¶. g �لعصر �لر�هن 
 Gر� كل   ��  ���ملا �لقانو�   g نر� 
Wصالحه.  يتم  لكي  (ُيسجن  يعاَقب 
�ملحللو� يكتبو� - بد�  (مع )لك قد 

ح« g هذ_ �لد(; �لر�قية- �� �ملجرمني 
حني �رجو� من �لسجو� بعد �لعقوبة 
�كثر.  �جلر�ئم   g  �)�متاَ قد  يكونو� 
يقر.(�  �لذين  �ملسئولني  أل�  ()لك 
يتمسكو�  كالÜا  (�ملجرمو�  �لعقوبة 
قلوֲדم   g تكو�  (ال  فقط،  بالقانو� 

 Gلعا� �لتعليم   �W باختصا.  �هللا.  خشيُة 
على   �)�يعتا  �� �ب  �&م  للمؤمنني 
�لعفو عن �لتقصS�@ (ينبغي �� ير�عو� 
(حالة   Sلتقص�  wَنو �لقر�.  �Æا)  عند 
فاهللا � ال  �لسابق.  (سلوكه   Gملجر�
�لطر} عن )نب كل  يريد �� تغّضو� 
(�حد (تعفو� عنه كما ال يريد �� يثو. 
غضُبكم g كل قضية (متيلو� 7W �لعقوبة. 
أل� �لعفو �ملستمر عن كل �رG (مذنب 
 �� �ملجتمع كما   g ��لفسا  7W  ��يؤ
جرمية  كل  على  �لعقوبة  على  �إلصر�. 
 kلقلو� g نب يولِّد �لبغض (�حلقد()
�ملجتمع   g (�لنفو.  �لكر�هية  (تنشأ 
(يتفشى �الضطر�k (�لقالقل. W)� �لقينا 
 wنظر� على ¤يطنا (�ستعرضنا �أل(ضا
g بيئتنا فسنر� �� �لذين �.تكب �حٌد 
)لك  عن  ُيفصحو�  حقهم   g خطيئة 
يعاَقب   �� �ب  �نه  بشد�  (يطالبو� 
�ملجرG حتما، لكي تكو� هذ_ �لعقوبة 
�حد  يتجاسر  (لكيال  لآلخرين،  ع¥� 
 .wنو  �� من   lألخطا�  kتكا.� على 
�نه  (�ملخطئو�  �ملجرمو�  يقو;  بينما 
ينبغي �لعفو عنهم. g �لعصر �لر�هن نر� 
 7W إلنسا� فهي� rحلقو �Sمنظما@ كث
جانب �عما; خSية حسنة كث�S متيل 
7W �إلفر�� (تسعى جاهد� الستصد�. 
�لعفو عن كل �رG. (كذلك فاملجرمو� 
�هللا   Gِحكا�) بالدين   GملاW لديهم  �لذين 
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تعا7 هم �يضا يقولو�: �W �هللا � �َمر 
بالعفو لذ� ينبغي �لعفو عنا. ألنه W)� كا� 
�نتم  فاعفو�   ��لعبا عن  �هللا � يعفو 
�لعبا�، (ينبغي ��   rِّين حقو��يضا مؤ
يعفو كل (�حد عن �رv) Gطئ على 
صعيد فر�� كما ينبغي �� يصد. �لعفُو 
 rُحقو �َّ�على صعيد �جلماعة لكي تؤ
�لعبا�، بغّض �لنظر W)� كا� )لك �لعفو 
�( خسا.ִדا.  �جلماعة  فائد�   7W  ��يؤ
فالذين يقولو� هذ� ÁماW) nفر�� من 
كال �لطرفني، Wما يكونو� معتا�ين على 
�.تكاk �جلر�ئم (Wما يريد(� �ستصد�. 
فهم  �لعد;.  عن  بعيد�  Áقهم  �لقر�. 
�(ال يرتكبو� �جلر�ئم ¢ �تّجو� بأ(�مر 
من  ينجو�  لكي  م¥.   �)� تعا7  �هللا 
�لعقاk. فهؤالl هم يؤثر(� مصاحلهم 
�لشخصية، فحني �طئ �حٌد Áقهم �( 
ر معهم ال يعفو� عنه �بد� بل يبذلو�  يقصِّ
قصا.� جهو�هم ملعاقبة �ملجرg G كل 
تتغS مبا�Ãهم،  حا;. ففي هذ_ �حلالة 
حتب   �� �ب  �لقائل:  �ألمر  (ينسو� 
فإ�  (كذلك  لنفسك.  حتب  ما   �Sلغ
�لذين يصر(� على �� يعاَقب حتما كلُّ 
من �خطأ Áقهم، هم �يضا حني يصد. 
�فضل.  �لعفو  يقولو�:  ��ُّ خطأ  منهم 
�ملغرضني   lهؤال �قو�;  يفنِّد   Gفاإلسال
(يتخذ �لقر�. مبنتهى �لعد; (�إلنصا}. 
(يقو;: W)� كنتم متأكدين من �� �لعفو 

سيؤ�� 7W �إلصال¶ فالعفو �فضل، �ما 
 kنه ال بد من �لعقا� lالy تبني لكم �(W
هو  هذ�  باختصا.  (�جب.   kفالعقا

 .Gلتعليم �ملبدئي لإلسال�
حد   ��  7W ننظر  تعالو�  �آل� 
هي  (ما  �لن  � يعفو  كا� 
�عطاها   ��ل  @��(�إل.شا �لتوجيها@ 
 .Ñخلصو� هذ�   g �لن  � للصحابة 
لقد )كرُ@ لكم قبل قليل مثا; تصرُّ} 
�إلماG �حلسن g �لعفو عن خطأ خا�مه، 
قمة  �ما  بسيطا.  )لك كا� خطأ  لكن 
�لن  � حيث  حيا�   g فنجدها �لعفو 
كا� � قد عفا ح« عن �(لئك �لذين 
�لعقوبة،  �(�مَر  Áقهم  �صد.  قد  كا� 
فهو \ يعُف عن �لذين �.تكبو� �جلر�ئم 
كانو�  �لذين  عن  عفا  (Wمنا   _Sغ Áق 
قد �.تكبو� �جلر�ئم Áقه (قاتلي ).يته. 

Wصالحهم. جند  مت  قد  ألنه كا�  )لك 
 ��ألسو بن  هبَّا.  قصة  �لر(�يا@   g
�بنَة  برمٍح  هاجم  قد  كا�  �لذ� 
هجرִדا.   lثنا� Dينب  �لن  � �لسيد� 
 ¢ فأجهضت  Hنذ��  حامال  كانت 
توفيت بسبب �جلر(¶. فتقر. بناlً على 
)لك �جلرG قتُل هبَّا.. هرk هذ� �لرجل 
(حني  Hخر  مكا�   7W مكة  فتح  عند 
عا� �لن  � 7W �ملدينة جاl_ هبَّاٌ. طالًبا 
�لعفو عنه. فقا;: يا .سو; �هللا، كنت 
قد  (�آل�  منك  خوفا  �(ال  هربُت  قد 
�عا�± عفُو� (.°ك. يا ن  �هللا، كنا 
(�نقذنا  �هللا � بك  فهد�نا  مشركني 
 È�l�باعتد �عتر}  Wن|  ��ال�.  من 
فعفا  جهلي.  عن   bْعر�) ع|  فاعُف 
�لن  � عن قاتل �بنته (قا; له: �)هب 
قا;:   ¢ عنك.  عفو@  قد  هبَّا.،  يا 

يا نe اهللا، كنا مشـركني فهدانـا اهللا � بك وأنقذنا 
 fفاعُف ع gأعـ%ف باعتـداءا fـالك. إنiمن ا
وأعـرْض عن جهلـي. فعفا النe � عن قاتـل ابنته 
وقال له: اذهـب يا هبَّار، قد عفـوت عنك. m قال: 
مـن ِمنَّـة اهللا عليك أنه وفقـك العتناق اإلسـالم.

فحني الحظ أنه قد مت إصالُحه عفا عن قاتل ابنته.   
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 rالعتنا (فقك  �نه  عليك  �هللا  ِمنَّة  من 
�إلسالG. فحني الحظ �نه قد مت Wصالُحه 

عفا عن قاتل �بنته.   
عنها:  �هللا  .ضي  عائشة  �لسيد�  تقو; 
 l�عتد� أل�  قط  ينتقم  �لن  � \   �W
عن  عفا  قد  كا�  (لذلك  شخصي، 
 Gلطعا� له  قدمت   ��ل �ليهو�ية  �لسيد� 
قد  �لصحابة  بعض   �� مع   ،Gملسمو�

تضر.(� به.
ِبَعمِّ  مثَّلت  قد  كانت   ��ل هند   �W  ¢
�لن  � °ز� � g غز(� ُ�حد حيث 
قد مضغت كبَد_، قد بايعْت عند فتح 
�سئلتها  �لن  � لبعض  فعرَفها  مكة، 
(سأ�ا: هل �نت هند D(جة �Ò سفيا�؟ 
فقالت: نعم يا .سو; �هللا، قد �سلمُت 
م|  صد.  عما  فاعُف  �لقلب.   rبصد
g �ملاضي. فعفا عنها �لن ُّ � فتأثرْ@ 
جذ.يا.   @ْSتغ)  �Sكث هنٌد  بذلك 
 g (�قامت   ،�Sكب Wخالصا  (�بدْ@ 
شر}  على  مأ�بة   Gليو� نفس   lمسا
�لن  � جدَيني   7W �لن  � (�.سلْت 
عند�   Gأليا� هذ_   g قائلة:  مشويني 
مو�Ïٍ قليلة لذ� �قدG لك هدية بسيطة. 
 g با.ْ�   ،k. �لن  � يا  �ا  فدعا 
قد   lلدعا� هذ�  فب¥كة  هند.  قطعا� 
نزلت �ل¥كة �لكبg �S مو�شيها لد.جة 

\ تكن تستطيع �العتناl ֲדا.       
�هللا  عبَد  �ملنافقني  .ئيَس  �جلميع  يعر} 

�لن   عنه  عفا  �لذ�  سلو;  بن   Ò�ُ بن 
.غم  عليه  (صلى  Wساl�ته  كل  مع   �
�� عمر � �صّر عليه مر�ً.� �ال يصلي 

عليه. 
شاعًر�   SهD بن  كعب  كا�  كذلك 
مشهوً.�، (قد صد. �ألمر مبعاقبته yرير� 
بعض �عماله. كتب Wليه �خو_ بعد فتح 
مكة �� يأÈ (يطلب �لعفو من �لن  �، 
فقِد7W G �ملدينة (�قاG عند �حد معا.فه 
 l�.) ملسجد �لنبو�� g صلى �لفجر ¢
�لن  �، (بعد �لصال� قا;: يا .سو; 
تائًبا من   SهD بن �، جاl كعب  �هللا 
�لن   له   �(� فإ)�  �لعفو،  (طالًبا  )نوبه 
� قّدمُته Wليك. كا� �لن  � ال يعرفه 
فرّ� عليه: فليتقدG. فقا;: يا .سو; �هللا، 
�نا كعب بن DهS. (ملا كا� قد صد. 
�لقر�. بقتله بعد (جوk �حلد عليه هّب 
لقد   :� �لن   له  فقا;  لقتله،  �نصا.� 
جاl هذ� طالًبا �لعفو فخّلو� سبيله. (بعد 
)لك �لقى كعب على �لن  � قصيد� 

سّر ֲדا � (خلع عليه ُبر�َته. 
هذ_ كانت �ملستويا@ �لعليا لعفو �لن  
�، حيث �نه \ يكن يعفو فحسب بل 
 G�إلكر�) Gملعفو عنه باإلنعا� w�كا� يوّ
لعفو  �مثلة ال حتصى  (هنا�  (�أل�عية. 
).(ته  بلغ  قد  عفو  (هو   ،� �لن  
�ملسيح  يقو;  �إلنسا�.  يدهش  لد.جة 

:� ��ملوعو

"لقد ُشتم �ملقربو� 7W �هللا تعا7 شتائم 
ُ�ِمر(�  (لكنهم  بشد�،   �)()�ُ) بذيئة 
��ئما بـ: ﴿َ(َ�ْعِرbْ َعِن �ْلَجاِهِلَني﴾. 
نبينا   �� �لكامل  �إلنسا�   �()� لقد 
 lُشتم (ُ�سي) ،l�شد �إليذ� � Gألكر�
�ُخللق  )لك  فعله  �لذ�  ما  (لكن  Wليه 
�عا  لقد  )لك؟  كل  مقابل  �ملتجسد 
�م فقط. (ملا كا� �هللا تعا7 قد (عد_ 
بأنك لو �عرضَت عن �جلاهلني حلافظنا 
 lعلى حياتك (شرفك (لن يقد. هؤال
كا�  فهكذ�  بأ)�،  ينالوها   �� �لسوقة 
 �� يقد.(�   \  l�ألعد�  �W حيث  متاما 
سقطو�  بل  قط   � �لن   كر�مة  ميسو� 
هلكو�   )� مهانني   lال(� قدميه  على 
 Gعينيه. (تقرير �جللسة �لسنوية عا Gما�

 (٩٩Ñ ،G١٨٩٧
 ��ل (�لصفح  �لعفو  مستويا@  هي  ما 
Wليها؟  للوصو;  صحابَته   � �لن   �مر 
 g عن )لك �Sكث Â�حد� @�لقد (.

�لر(�يا@، (�قدG لكم بعضها.
�ََتى َ.ُجٌل َ.ُسوَ; �ِهللا � َفَقاَ; َيا َ.ُسوَ; 
�هللا �Wَِّ ِلي َخاِ�ًما ُيِسيlُ َ(َيْظِلُم َ�َفَأْضِرُبُه؟ 

َقاَ;: َتْعُفو َعْنُه ُكلَّ َيْوGٍ َسْبِعَني َمرًَّ�.
-مع  �حلسنة  �ملعاملة  مستو�  هو  هذ� 
�لذ�  حتتكم-  يعملو�  (�لذين   Gخلد�
�قامه �لن  �. (باملناسبة �(ضح هنا �نه 
ال (جو� للرr (�لعبو�ية �آل�، (يتوقع 
من �خلا�G �ملؤمن �يضا �� يؤ�� (�جباته 
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حق �أل��l، (�ال يفسد �ألعما; �ملفوضة 
Wليه متذ.ًعا مبا �مر_ �لن  � بالعفو عن 
�، ألنه  فإنه تصر} خاطئ جدًّ  ،G�خلد�
� 7W جانب )لك �مر Hخر (هو �نه .)
أل��ئه  فليسَع  عمٌل  �حٍد   7W  bُفّو  �(W
�لطرفا� مبثل هذ_  �مر  لقد   .l���أل حق 
عن  يعفو   �� �لسيد  ُ�مر  فإ)�  �أل(�مر، 
خا�مه (ال يغضب على �تفه �ألمو. فقد 
ُ�مر �خلا�G �يضا �� ينجز ما فّوW bليه 
 .l��من عمل (يؤ�� مسؤ(لياته حق �أل
بالعفو   �  ��ملوعو �ملسيح  ينصحنا 

(�لصفح (يقو;:
هو  �جلماعة  هذ_  تأسيس  من  ”��د} 
(�أل)�  �للسا�   g �لتقو�   kتتسر  ��
نو.  فليكن  عضو.  كل   g بل  (�لعني 
باطنهم،   g) �فر��ها  ظاهر   g �لتقو� 
 rلألخال �على  منو)جا  (ليكونو� 
قط.  ¤له   Sغ  g يغضبو�  (ال  �حلسنة 
 ;�Dما �لغضب  عيب   �� الحظت  لقد 
�جلماعة،   ��فر� من   Sكث  g  ��موجوً
ينشأ فيهم �لُبغض (�لضغينة ألتفه �ألمو. 
فيتشاجر(�، فال حظ من �جلماعة ملثل 
 �� �ملشكلة  ما  �فهم  �لناn. (ال   lهؤال
 _Sغ شتمه   �(W �لصمت  �حدهم   Gيلز
®اعة  كل  Wصال¶   �W عليه؟   �يُرّ (ال 
 ��  lملر� على  �ألخالr. �ب  من  يبد� 
 kلتربية بالص¥ �(ال، (�ألسلو� g Gيتقد
�حد   Gستخد�  �(W �نه  هو  لذلك  �ألمثل 

�هللا  يصلحه   �� له   wُفليد نابية  كلما@ 
تعا7 (�ب �ال يرسخ �لضغينة g قلبه 

قط.“ 
قا; حضرته: ال �ب �هللا عز (جل قط 
�حلسنة  �لصفا@  ¤ل  �لسُبعية  حتل   ��
مثل �ِحللم (�لص¥ (�لعفو. فإ� تقدمتم 
 7W هذ_ �لصفا@ �حلسنة فستصلو� g

�هللا تعا7 سريعا. 
¢ قا; حضرته: صحيح متاما �� ليس 
كل �لناn سو�سية من حيث طبائعهم 
﴿ُكلٌّ  �لكرمي:   �Hلقر�  g  lجا لذلك 
يعمل  كل   �� َشاِكَلِتِه﴾.  َعَلى  َيْعَمُل 

Áسب ما ُجبل عليه.
 nلنا� بعض  يقو;:  حضرته  (لكن   
 rألخال� بعض   g  lقويا� يكونو� 
(g بعضها ضعفاW .l)� كا� ُخلق من 
ال  فهذ�  سيئا  (�آلخر  جيد�  �خالقهم 

يستلزW �� Gصالحهم مستحيل.
يع| حضرته �� �هللا تعا7 هو من خلق 

 nلنا� بعض   �� فتر(�   ،nلنا� طبائع 
�هر(� D� يثÁ rبعض �ألخال g �)جيد
بعضها   g  lضعفا �&م  حني   g فيها 
�آلخر، (لكن هذ� ال يع| �� Wصالحهم 
مستحيل (يصعب عليهم �لتحّلي yميع 
�إلنسا�  طبائع   �� شك  ال   .rألخال�
�يضا   lلضعفا�  �� شك  (ال  vتلفة، 
�يضا،  �حلسنة  �ألعما;  ببعض  يتحلو� 
(لكن �ملسيح �ملوعو� � يريد منا �� 
بأ(�مر  عاملني  �نفسنا  إلصال¶  نسعى 
�هللا تعا7، (نتحلى بتلك �ألخالr �لعليا 
�ل� تعت¥ معياً.� �على للمؤمن �حلقيقي. 
عن  للتخلي  جاهدين  نسعى   �� ينبغي 
(نسعى   ،@�Sلتقص� (DW�لة  �لضعف 
(�ألصل   .Gلسال�) باألمن  ¤يطنا   lملل
�لذ� )كر_ �لن  � لتحقيق )لك هو 
�� حتبو� إلخوتكم ما حتبونه ألنفسكم. 
(فقنا �هللا تعا7 لتحقيق هذ_ �ملستويا@. 

Hمني.

هذه كانت املسـتويات العليا لعفو النe �، حيث أنه 
0 يكن يعفو فحسب بل كان يوّدع املعفو عنه باإلنعام 
 eواإلكـرام واألدعية. وهناك أمثلة ال حتصى لعفو الن
�، وهـو عفو قد بلغ ذروته لدرجة يدهش اإلنسـان.
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التقوى

� �حلديث عن فريضة �حلج (فلسفتها � 
(حكمتها ß �إلسالG �صبح هو نفسه 
فريضة (�جبة ß هذ_ �ألياG �ل« حتولت 
�لعظيمة (�لشعائر  �لفريضة  فيها هذ_ 
 7W من �ملسلمني Sنظر �لكث ß لر�ئعة�
 Sشكلية، مما �عطى �لفرصة لغ ��عبا
(من  قريب  من  يلمز(�   �� �ملسلمني 
(لنبد�  �ملبا.كة.   �Sلشع� هذ_  بعيد 

�لقصة من �لبد�ية.
لقد حتدÂ �هللا تعاH g 7يا@ عديد�  
 g هامة   ��عبا (هو  بيته،  حج  عن 
مكة   g سنة  كل  فيجتمع   .Gإلسال�
 nلنا� من  �آلال}  مئا@  �ملكرمة 
ال  (�ألقطا..   kلشعو� vتلف  من 
(ال  �آلخرين  تقاليد  بعضهم  يعر} 
عا��ִדم (ال لغاִדم، (لكنهم يعترفو� 

قد  �إلسالمي  �لتوحيد   �� َعمليًّا 
�&م  لد.جة  �ملسلمني   kقلو (ّحد 
مستعد(� لالجتماg w مكا� (�حد 
�ختال}  .غم  تعا7،  �هللا   l�لند تلبية 
�لسنتهم (مذ�هبهم (�لو�&م (�عر�قهم 
�&م،  كما  (مناخهم.  (�فكا.هم 
عال(� على قيامهم باحلج g �لظاهر، 
يثبتو� َعمليًّا �&م جاهز(� للتضحية 
(�لبيت)  °اية  سبيل   g بأ.(�حهم 
�ملسلمو�   G�� (ما  �ملشرفة.  �لكعبة 
�لعد(  يقد.  لن  �لر(¶  ֲדذ_  متحّلني 
�ملشرفة  �لكعبة  (�لبيت)   7W ينظر   ��
بنية شرير� �( على تشتيت كلمتهم. 

فما هو مفهوG �لبيت ß �إلسالG؟
 sَ�ْمن)َ nَِجَعْلَنا �ْلَبْيَت َمَثاَبًة لِّلنَّا (ْWِ)َ﴿
ُمَصلًّى  Wِْبَر�ِهيَم   Gِمََّقا ِمن  َ(�تَِّخُذ(ْ� 

َ(Wِْسَماِعيَل  Wِْبَر�ِهيَم  Wَِلى  َ(َعِهْدَنا 
 َ َ(�ْلَعاِكِفني  َ اِئِفني لِلطَّ َبْيِتَي  َر�  َطهِّ  ��َ

ُجوِ�﴾ (�لبقر�: ١٢٦) ِع �لسُّ َ(�لرُّكَّ

   Uإلسال�  \ &فلسفته  �لبيت  مع^ 
 Gإلسال�  ß (معناها  (�لبيت)  لكلمة 
ميز�@  (فلسفا@ عديد�، �(; هذ_ 
�مليز�@ �� �لناn سو} يتمتعو� فيه 
باحلماية �حلقيقية. Wنه بيت �هللا �لذ� 
 Gجو�� g )ال ميكن �� يفلح �� عد
مكا�  �نه  للبيت  �لثانية  (�مليز�  عليه. 
Wقامة ��ئمة، (ֲדذ� �ملع¨ فإ� بيت �هللا 
هو �لذ� يستحق �� يسمى بيتا، أل� 
�هللا.  بيت   g ُتنا;  Wمنا  �ألبدية  �حليا� 
(�لذين ال يذهبو� 7W بيت �هللا تعا7 
�ما  حلياִדم.  قيمة  (ال  �م،  حيا�  ال 

سامح �لعر�قي

‡]ŞËç’\;Ô]Œ’b;Ï⁄‚h;ÅËfi�h

�;;Ì�Şë∏\;‡]â’;Ì÷¡;

‡Êfi°\;Àë›;fï∆’\

حج بيت اهللا..حج بيت اهللا.. ِحكم ودالالت

احلج ومتكني
كرامة اإلنسان 

هذا من الر$ن يا حزَب العدا

<Z;ÍÅi·^;‹̨ˆb

‡]ŞËç’\;Ô]Œ’b;Ï⁄‚h;ÅËfi�h

�;;Ì�Şë∏\;‡]â’;Ì÷¡;

‡Êfi°\;Àë›;fï∆’\

 ِحكم ودالالتحج بيت اهللا.. ِحكم ودالالت

احلج ومتكني
كرامة اإلنسان 

هذا من الر$ن يا حزَب العدا

<Z;ÍÅi·^;‹̨ˆb
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لبيت 
لدنيو� فيقو� 
هللا عنه: ﴿متا� 
�ما عن بيته فيقو� ﴿فا�خلي �قليل﴾ 

لفجر: ) جن%﴾  
�خلي � عبا��   '
 
�� عندما يصبح 
إلنسا) عبد (٣٠
صا�قا هللا تعا4، �يصبح 
ملسجد بيتا 

لبيت  له فإنه يدخل 
جلنة. فهذ
 هو 
Aيا@  
إلنسا)  ُيمّتع   (� ميكن  
لذ� 

�بدية.
 Hنه مكا) ال�ِّخا�
مليز@ 
لثالثة للبيت �
فيه  
لبيت   
�هذ 
ألمتعة. �  �

ألمو
﴿فيه  
لر�حانية،   OكاQل
 Sخائر 
�هو 
لذ� Uفظها. �ما  ﴾Oبينا OياV
غالية  كانت  مهما   Xألخر
 
لذخائر 
�قيِّمة فإZا تضيع، �لكن 
لوقت 
لذ� 
يبذله 
إلنسا) ' عبا�@ 
هللا تعا4 فال 
يضيع، بل كل حلظة يقضيها ' Sكر 

هللا �عبا�ته Uو`ا 
هللا _V 4ال^ 
لنعم 
�ميّتع   @aخS �Uفظها  
لر�حانية، 

عبدc ֲדا.
مكا)  �نه  للبيت  
لر
بعة  
مليز@ �
 cهذ� كلهم.   dHألقا
 الجتما� 

لكعبة   ' �يًضا  موجو�@  
خلصوصية 
مسلمي  أل)  كاملة.   @Hبصو 
ملشرفة 
 hعا كل   iهنا jتمعو)  �kع   lلعا

باالجتما�  _مياZم   (��يزيد للحج، 

ملشرفة  
لكعبة   (_  o _خو
Zم.  مع 
Vخر.  بشكل   pلنا
 مكا) الجتما� 

إلنسا)  فيه  سيجتمع  
لذ�  فاملكا) 


ملسجد ��حبائه هو 
جلنة، �مع �قاHبه 
ظل للجنة jتمع فيه 
ملسلمو) sس 
�ماH hֲדم،   (�يوميا، �يسجد  O
مر

مليز@ ��يطلعو) على �خباH بعضهم. 

إلنسا) يتمتع فيه  (�
خلامسة للبيت 
يتيسر  �يًضا   
�هذ عموما.  باألمن 
_منا  
ألمن  أل)  
ملشرفة،  
لكعبة   '

منحت كل  
S_ يتيسر لإلنسا) فقط 
هي  
ملشرفة  
لكعبة �  .Oعا

لنـز
 
مركز لكونه  
لذ�  
لوحيد  
ملكا) 
للتوحيد ميكن �) يكو) HSيعة الحتا� 

حد. �
لعاl كله �kعهم حو� مركز 

حلقيقي  
لبيت  هي  
ملشرفة  فالكعبة 
بكل  تتمتع   S_ 
لو
قع،   ' 
لكامل �
تكو)   (� ينبغي  
ل%   Oخلصوصيا

منا  يريد  
{ه  عز  
هللا � 
لبيت.   '
(مساجد)   @aكث  ~Sمنا نستنسخ   (�
�جنعلها تتمتع  ،�Hأل

هللا �  Oبيو
بيوتا  لتكو)  
لسابقة،   O

مليز  cֲדذ
للعائلة 
إلنسانية، �يكو) 
ملسجد هو 
.(
aمثابة للح��منا للخائف � 
Sمال

�لبيت مكا� لتوحيد �لبا�� ��حد� 
 S_��لبشرية: �قوله تعا4 عن 
لبيت  ﴿
�منا﴾؛ �  pللنا مثابة  
لبيت  جعلنا 
بعد   pلنا
 
جتما�  مكا)  
ملثابة هي 
بيت  بأ)  هنا  Sكر
هللا  لقد  تفرقهم. 

هللا  
لذX هو "بيت 
لعائلة 
إلنسانية" 

على  كله   lلعا
 jمع  لكي  �قيم  قد 

لبيت  

حد، �عن طريق هذ�مركز 

لذين  �لئك � �خرX كل  مر@  jتمع 
متعلق  
لبيت   
هذ  (� مبع�   .
تفرقو
بدين عاملي، �_نه سو^ يكو) سببا 

ألنبيا�  (�لتوحيد 
لعاl كله. ال شك 
 
S_ �لكن  �منهم،   '  pلنا
  
�د �حَّ
 �
�فر  (�يوحد جانب  من   
كانو
 
قوh ما، فإZم من جانب Vخر كانو
 Xخر� �مم  مع  
الختال^  يسببو) 
 �H�من 
لعاl. فمثال كا) من 
لضر
يتبعو
 موسى فقط،   (� لب� _سر
ئيل 
 cيتبعو  (� كرشنا  �تبا�  على  �كا) 
 
�) يتبعو pلفر
�كا) على  ،cحد�

 كانو
 قد S_ لذلك ،cحد�
�شت H�
 
�قو
مهم من جهة فإZم تسببو 
��حد
 .Xألخر
  h

ألقو بني  
خلال^   '

ل%  �حدها  
ملشرفة  
لكعبة  �لكن 
ألمم  جامعة  �Zا  خصوصية  حتمل 
فقد  
حد، � مركز  على  كلها   lلعا

�علن 
لن� � بأنه قد بعث للعاملني، 
 cيد على  ُيجمع  سو^  �نه  �علن   o

ملتفرقة ' �ين  Oجلماعا
�كل 
ألمم 

لنبأ  

 كيف حتقق هذ�
نظر�
حد. �

لذ�  
S مدهشة. من�بطريقة عجيبة 

لناp هكذ
 _ال  ينبئه �مع   (�ميكن 

هللا تعا4؟ �ما 
لذ� ُقّدH للن� � ' 
Sلك  من  �كثر  فإنه   hأليا
 مستقبل 
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ملسيح �
. فقد �علن سيدنا 
ملهد� aكث

هللا تعا4 سو^ jمع عن  (�
ملوعو� 
طريقه 
ألمم كلها، �سو^ يأ� �قت 
فقد  كاملنبوSين.   H

ألشر فيه  يصبح 
 iإلهال 
لشيطا)  خطط  "لقد  قا� 

ستئصاله، �طلب من 
هللا 
ملهلة � h�V
�بسبب  .hملعلو

لوقت  hفأمهله _4 يو

ملهلة l يقِض عليه �� ن�. �ما  cهذ
فهو  �هالكه  لقتله   Hقُّد 
لذ�  
لوقت 
�) يقتل على يد 
ملسيح 
ملوعو�. كا) 
ينطلق ' 
أل�H كاللصو� �قطا� 
 4_ 
آل).  هالكه  حا)  �لكن  
لطر� 
�كثر@  Hألخيا

ليوh كا) هناi قلة من 
يهلك  سو^  �لكن   ،H

ألشر من 
 H
�ما 
ألشر  ،Hألخيا

لشيطا) �يكثر 
كاملنبوSين..  �Sلة  يصبحو)  فسو^ 

حلكم. (جريد@  لآلخرين".   @Qِع�

 .(١٩٠١/٩/١٧  ،٣٤ عد�   ٥ ¦لد 
عنه  
هللا  
ملوعو� Hضى  
ملصلح  �يتابع 
�) �من حتقق  XH�" :aلكب
 aلتفس
 �
هو  كاملة   @Hبصو  ¨Vلقر
 
لنبأ   
هذ
ألنه  
ملوعو�،  
ملسيح � 
ملهد�  �من 
�بنو  _سحا�  بنو  
جتمع  شخصه   '
يتحقق  
لنبأ   
هذ  (�  Xفنر _{اعيل. 
�يقبل  قرنا،  عشر  ثالثة  بعد  بالفعل 
�با H���يدخل ' 
ألªدية �هل  hإلسال


`ند � �ستر
ليا � �فريقيا � �مريكا �

إلير
نيو) ��سومطر@  
�
لصني �جا�


لباتا) � Oجبو

لر�
ألفغا) �
ملغو� �
�غaهم �غaهم.. فال يوجد ملة �ال 
 hإلسال
مذهب _ال �يدخل �هلها ' 
صد�  �يتحقق  
ألªدية،  طريق  عن 

لبيت  

لنبأ 
لقرV¨ بأننا جعلنا هذ 
هذ


ملتفرقني.(١) pجامعا للنا

�لعائلة  بيت   �� بالنا!  يعو#  �حلج 
�أل�& .

_ِْبَر
ِهيَم  ِملََّة   
َفاتَِّبُعو 
هللا  َصَدَ�  ﴿ُقْل   
 َّ(_ِ  * 
ْلُمْشِرِكَني  ِمَن  َكاَ)  �َما َ َحِنيًفا 
َة  ِبَبكَّ لَلَِّذ�   pِلِلنَّا �ِضَع ُ َبْيٍت   �ََّ��َ
 OٌَياV ِفيِه   * لِْلَعاَلِمَني   Xُهًد�َ ُمَباHًَكا 
َكاَ)  َ�َخَلُه  �َمْن َ _ِْبَر
ِهيَم   hَُمَقا  Oٌَبيَِّنا
َمِن  
ْلَبْيِت  ِحجُّ   pِلنَّا
 َعَلى  �هللا َ Vِمًنا 

ْسَتَطاَ� _ِلَْيِه َسِبيًال َ�َمْن َكَفَر َفِإ)َّ 
هللا 
 .(٩٧ (
َغِنيٌّ َعِن 
ْلَعاَلِمنيَ﴾ (V� عمر
قد  تعا4  
هللا   (� هنا  بالذكر  
جلدير �
�Sلك  
ْلَعِتيِق﴾،  
لَبيِت ﴿ بيته  �صف 
هو  ليس   � _بر
هيم   (�  4_  @Hشا_
ُب�  قد  بل   ،
هذ 
هللا  بيت  ب�  
لذ� 
مع  _بر
هيم   hقا _منا  قبله،  
لبيت   
هذ
 cHثاV متتبًعا  ثانيًة   caبتعم _{اعيل 
 iهيم � عندما تر

لسابقة. فإ) _بر

لتالية  Oاعيل �عا بالكلما}_�هاجر 
 �ٍ
ِبَو HSُِّيَِّتي  ِمْن  �ْسَكْنُت َ _ِنِّي  ﴿Hَبََّنا 
 ﴾hَِّْلُمَحر
 َبْيِتَك  ِعْنَد   �ٍHْ�َ  �Sِ َغْيِر 
على  �ليل   
هذ  '� (_بر
هيم:٣٨).. 

�من  قبل  ُب�  قد  كا)  
هللا  بيت   (�
 

هللا _4 هذ Hشا�_بر
هيم �. �قد 
 �ََّ��َ  َّ(_ِ﴿ تعا4  قوله   ' �يًضا  
ملع� 
ُمَباHًَكا  َة  ِبَبكَّ لَلَِّذ�   pِلِلنَّا �ِضَع ُ َبْيٍت 
 (٩٧:(
عمر  �V) لِْلَعاَلِمني﴾   Xُهًد�َ
 pلنا
 لنفع  ُب�  بيت   ���  (�  ��
Sلك  _منا هو  _مياZم  �حانيًّا �حلماية H
 pللنا فيه  ُجمعت  لقد  مبكة.  
لذ� 
للفضل  سبب  �كل   OكاQل
 kيع 

آلية 
لكرمية يلفت  cهذ '�
لرªة. �

لبشرية  _4 ِقَدh تاHيخ  Hنظا�
هللا تعا4 

ملركز  (�
لكعبة من �جل �) يبني `م 
تعا4 هو  لدين 
هللا  
حلقيقي �
ألصلي 

ملر
كز 
ل% 
´ذها 
ليهو�  (��
لكعبة، 
 4_ تنتمي  _منا  �غaهم   XHلنصا
�
��منة متأخر@. �كما Sكر 
هللا � 
آلية 

ألطعمة  بعض   (�
آلية،  cذ` 
لسابقة 

ملعينة 
ل% 
متنع 
ليهو� عن تنا�`ا من 
عند �نفسهم l تكن ' 
ألصل µرمة، 
بعد، كذلك  فيما  �لكن جا� حترميها 
فإ) قبلتهم l تكن هي 
لقبلة 
ألصلية، 
 (Vقبلة فيما بعد. فالقر Oتُّخذ
�لكنها 
 4�
أل  Oيا

لبد  4_  Hألنظا
 يلفت 

لعائلة  �بيت   ،4�
أل 
لبشرية  لألسر@ 
 (Vلقر
  Hشا�  (� �بعد .4�
أل 
لبشرية 
جانب   ' 
لتاH·ي  
لدليل   4_ 
ملجيد 
�Zا بيت 
لعائلة 
لبشرية، يذكر �
لكعبة 

لعقل �يضا يفر�   (�
لعزيز   dلكتا




٢١

التقوىاجمللد التاسع والعشرون،  العدد اخلامس، ذو القعدة وذو احلجة ١٤٣٧ هـ  أيلول / سبتمبر  ٢٠١٦ م

�) تكو) 
لكعبة 
ملشرفة بوصفها بيت 

آلية 
لكرمية  hتقد�
لعائلة هي 
لقبلة. 

لكعبة هي �حق  (��سبابا ثالثة تبني 

هللا  لدين  
ملركز   �� 
لقبلة  تكو)  بأ) 

تعا4.
 Oلكلما
 تومئ  كما  �أل�&  �لسبب 
(مقاh _بر
هيم) هو �) _بر
هيم � قد 
 hمقا�
ملكا) ��عا 
هللا فيه.  
�تى _4 هذ
_بر
هيم موضع خا� عند 
لكعبة، �مر 

هللا 
ملسلمني بأ�
� Hكعتني نفال فيه بعد 
�) _بر
هيم بعد  �
لطو
^ بالبيت. �يبد
 
�) فر¹ من بنا� 
لكعبة صلى ' هذ
 cذ` �_حيا�  هللا،  شكر  صال@  
ملكا) 
 �

لسنة 
إلبر
هيمية �مر 
هللا 
ملسلمني بأ�
قوله   (�  XH� �ن�  _ال   .iكعتني هناH

 من مقاh _بر
هيم مصلى﴾، �
´ذ�﴿

لعبا�@   '  
�لتحو�  
تسعو  (� يع� 

لطاعة مقاما تبوc�َّ _بر
هيم فيهما. _) �
 hمن ﴿مقا �

ملر (�
لناp يظنو) خطأ 
 hملقا
 (�_بر
هيم﴾ موضع ما��، مع 

إلخال�   hمقا هو  إلبر
هيم  
حلقيقي 

لذ� كا) يتمتع  hالستسال
� Xلتقو
�
�H Xبه. �كأنه H لذ� عن طريقه
�به، 

هللا كما �حب  
يقو�: عليكم �) حتبو

هللا  سبيل   '  
�تضحو Hبه،  _بر
هيم 
 O
aخل
كما فعل، �تشتركو
 ' فعل 
 Xلتقو
� 
حلب � 
إلخال�  بنفس 

إلنابة 
لذ� كا) يتمتع به _بر
هيم. �

 �
لو فعلتم Sلك لنلتم مقامه. فليس 
ملر
ما�يا،  موضعا  هنا  _بر
هيم   hمقا من 
�يًضا  لغتنا   '� �حي. H  hمقا �لكنه 
يقولو): "l تعر^ مقامي". �ال يفهم 
منه 
لسامع �نه 
ملكا) 
لذ� jلس فيه، 
�نه يع� مقامه  Hلفو
�_منا يدiH على 
متسكنا  �لو  
ملكانة �  @Hلقد
 Hفعة   '
باملع� 
لظاهر�. �� يقف كل ُمَصلٍّ 
�ما  فهذ
 مستحيل.  _بر
هيم.   hمقا  '
�¼ا� 
لعاl فال  ' (�
ملسلمو) 
آلخر

ملكا) لبعدهم  
ميكن �) يصلو
 ' هذ

لظاهر  
ألمر على  
فلو ªلنا هذ عنه 
 (_ o .(ملسلمو
ما �مكن �) يعمل به 

 من مقاh _بر
هيم �
´ذ�قوله تعا4 ﴿
 ' نؤسس   (� على  حض  مصلى﴾ 
للدعو@  مر
كز  
`امة  
ألماكن � 
ملد) 
تكو) ظال للكعبة 
ملشرفة �سببا لنشر 
 (�يعبد  pلنا
 jلس  حيث  
إلسالh؛ 

هللا، �ينشر�) توحيدc. يقو� 
هللا: يا 

من َتدَّعو) بعشق 
لكعبة 
ملشرفة، �يا 
ما   ،h

حلر 
هللا  بيت  تدينو) Aب  من 
يعجبكم  منظر  كل   (�Hتصّو بالكم 
بصوHته  �حتتفظو)  µل"  "تا~  مثل 
�هلكم  على  �تعرضونه  بيوتكم،   '
�عجبتكم فاكهة �تيتم  
S_��ال�كم؟ ��
�هليكم؟..  �تطعموZا  بيتكم   4_ ֲדا 
 
تأتو  (� حتا�لو)  ال  بالكم  ما  �لكن 
 4_� بال�كم   4_ 
لكعبة   @Hبصو
�حيائكم؟ ما هي 
لكعبة 
ملشرفة؟ _Zا 

لبديهي  �لكن  
هللا.  لعبا�@  �قٌف  بنا� 

لكعبة،  H��نه ال ميكن للعاl كله �) يز
لذلك فإ) 
هللا كما يريد �) يوجد ' 
� ُصَوH إلبر
هيم.. كذلك �
لعاl ُنسخ 
نسخا  للكعبة   
تصنعو  (� تعا4  يريد 

قفني � �ال�كم، ���نتم  فيها  جتلسو) 
مكرِّسني حياتكم خلدمة 
لدين. �كما 

لذين سو^ يتبعو) �سو@ _بر
هيم  (�
إلبر
هيم،  �ظالال �  
�ال�� يكونو) 

إال أن� أرى أن قوله ﴿وا�ذوا من مقام إبراهيم مصلى﴾، 
يع� أن تسعوا لتحوزوا - العبادة والطاعة مقاما تبوَّءه 
إبراهيم فيهما. إن الناس يظنون خطأ أن املراد من ﴿مقام 
إبراهيم﴾ موضع مادي، مع أن املقام احلقيقي إلبراهيم 
كان الذي  واالستسالم  والتقوى  اإلخالص  مقام  هو 
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 ��
لنسخ �ظالال  cكذلك ستكو) هذ
ُتَقم   l ما  �نه  
حلق � للكعبة.   ~Sمنا
 �Hأل
�ظال� للكعبة ' كل �Hجا� 
ال ميكن نشر 
لدين. يقو� 
هللا ناصحا 
 hمقا من   
�
´ذ�﴿ 
إلنسا):  ب� 
_بر
هيم مصلى﴾. قومو
 مقاh _بر
هيم، 
�َنِشئو
 مر
كز  ��
هللا –  
��منه 
عبد
 @Hلدين بصو
 Hنتشا
لنشر 
لدين، أل) 

كاملة لن يتم بد�) Sلك.(٢) 

لكعبة هى  ��لسبب �لثا- أل) تكو) 
_ليه   aتش 
لصال@   �قبلة  
حلا~  قبلة 

آلية ﴿َ�َمْن َ�َخَلُه َكاَ) Vِمًنا﴾،  Oكلما

لكعبة ال تقدh ¦ر� �عد بأ)  (��هو 
 hتقد �لكنها  Vمنا،  يكو)  يدخلها  من 

ألما) فعال. فلم UدÁ َقط �له 
ألمن 
 pنا�للكعبة 
ملشرفة �) سقطت ' �يد� 
 h
ال Uملو) `ا ما ينبغي `ا من 
الحتر

جلاهلية،   hيا�  '  Âح� 
لتقديس. �
 ' 
لوثنية  
لعربية  
لقبائل  كانت  حني 
�حر�d مستمر@، كانت منطقة  �
نز

ل% تقع فيها 
لكعبة تعتQ منطقة  hحلر

بأ�  فيها  ُيسمح  يكن   l� مقدسة، 
قتا�. �من 
لناحية 
لر�حية، هي مكا) 
 aيضا ملن �خلها بالتعب�
ألما) �لألمن 
 ،hإلسال

لر�حي، �� من �خل ' �ين 
فإ) هؤال� يدخلو) ' كنف 
هللا تعا4 
�يتلقو) �فضاله �يكونو) ' مأمن من 

غضبه �عقابه. 


لكعبة  jعل  
لذ�  �لثالث  ��لسبب 
�حق بأ) تكو) هي 
لقبلة، يشa _ليه 
ِحجُّ   pِلنَّا
 َعَلى  �ِهللا َ﴿ تعا4  قوله 
َسِبيًال﴾.  _ِلَْيِه  
ْسَتَطاَ�  َمِن  
ْلَبْيِت 
بأ)  نبو�@   Oلكلما
  cهذ �تتضّمن 

لكعبة سو^ تظل �
ئما هي 
ملركز 

لذ� يؤh _ليه 
لناp من Ãتلف 
لبال� 
�من Ãتلف 
ألمم أل�
� فريضة 
حلج. 
يد�  برها)  هو  
لنبو�@   cهذ �حتقق 
 Hختا
 قد  تعا4  
هللا   (� حقيقة  على 
 pلنا

لكعبة لتكو) هي 
لقبلة جلميع 
 ' jد  مسلم  كل  �على  
ألمم. �

حلج _4 مكة،  �
��نفسه 
لقدH@ على 

لفريضة  cهذ �
ينبغي عليه 
لقياh بأ�
ّ�
ها �كثر � 
Sحد@ ' حياته. فإ
�مر@ 
تطوعية  عبا�@  Sلك  يكو)  مّر@،  من 
من جانبه. �يتضمن قوله تعا4 ﴿َمِن 
 :Ä�شر ثالثة  َسِبيال﴾  _ِلَْيِه  
ْسَتَطاَ� 
�) تتوفر للحا~ �سائل 
النتقا�  (١)


لال�مة للقياh بالرحلة؛ (٢) �) يتوفر 
 Oلنفقا
 ليتحمل   hلال�
 
ملا�  له 
 hلسال
�
ملطلوبة؛ (٣) �) يتوفر 
ألمن 
 .(��

لرحلة (�بو � �

لطريق طو '

 كا) 
ملر� مريضا فال ينطبق عليه Sفإ
﴿َمِن  تعا4  
هللا  قو�  
حلالة  تلك   '
Sلك  �على  َسِبيًال﴾،  _ِلَْيِه  
ْسَتَطاَ� 

لفريضة.    �
�� 
جب � عنه  يسقط 
�قوله تعا4 ﴿َ�َمْن َكَفَر َفِإ)َّ 
َهللا َغ�ٌّ 
يرفض  من   (� يبني  
ْلَعاَلِمَني﴾  َعِن 
 ،pللنا قبلة  باعتباHها  
لكعبة  قبو� 
 
Hغم kيع 
لدالئل 
ل% جا�O ' هذ
 cهذ (� 

لشأ)، فعليه �) يتذكر جيد

إلنسا)  aخل Oإل`ية قد جا�

مر �
أل
نفسه؛ �على هذ
 _) l يلتزh ֲדا 
ملر� 

هللا  يضر  �ال  نفسه  _ال  يضر  ال  فإنه 
َعِن  ﴿َغ�ٌّ  
هللا  فإ)  بشي�،  تعا4 
�لفت   (�  ��� 
ْلَعاَلِمَني﴾.�لكن� هنا 

لÂ جعل  Oحلكوما
  (� 4_ Hألنظا


واحلق أنه ما P ُتَقم أظالل للكعبة - كل أرجاء األرض 
ال ميكن نشر الدين. يقول اهللا ناصحا ب� اإلنسان: 
﴿وا�ذوا من مقـام إبراهيم مصلى﴾. قوموا مقام 
إبراهيم، ومنه اعبدوا اهللا – أي َأنِشئوا مراكز لنشر الدين، 
ألن انتشار الدين بصورة كاملة لن يتم بدون ذلك.
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 ��
لعائلة 
أل بيت  
هللا ªاية �خدمة 

لكعبة)، �عطت لنفسها 
حلق � منع )

ملسلمني 
ألªديني 
ملساملني 
حلافظني 
لنفسها  �عطت  �قو�  
لبيت،  ألمن 

لبيت،  عن  تصدهم   (�  � 
حلق 
مستطا�   aع 
حلج  Hكن  �جعلت 
على بعضهم، فخلفا� 
جلماعة 
لذين 
 lلعا
  �  hلسال
 Hجا�  �صال  هم 
مينعو) عن بيت 
لعائلة 
إلنسانية، �ال 
من   aتفك _عا�@  
ألمر   
هذ يستحق 


لعقال�.

�حلكمة من بعض مناسك �حلج:
 pللجلو��مع 
لفلسفة 
لعميقة للحج، 

لعائلة  بيت   �  hعا كل  كبشر  معا 
 Oبصال 
لعميق   Hلشعو
�  ،��
أل

لرحم 
إلنسانية 
لقدمية � ظل 
لبيت 
 iهنا d�
لعتيق، حيث ميكن �) تذ

لبعض  hيقو ،Oعا
Åل
� Oخلالفا
كل 
من   �� قريب  من  
حلج  فريضة  بلمز 

لذبح، � Xد`
 @aخاصة شع�بعيد، 
�قد بني 
ملسيح 
ملوعو� � � كتابه 
من  
حلكمة   "hإلسال
 تعاليم  "فلسفة 

أل�ضا� 
لظاهر@ � 
لعبا�
O حيث 
�معنَّا 
لنظر تبني لنا  
S_�قا� حضرته: "
للغاية  
لصائبة  
لصحيحة  
لفلسفة   (�
 Æaتأث 
جلسمانية  لأل�ضا�   (� هي 
�فعالنا  (� Xفإننا نر ..Ç�
لر ' Èقوي


لطبعية، �ِ_) كانت جسمانية، يكو) 

لر�حانية  �ثر �`ا ' حاالتنا 
لنفسية 
 Oْخذ� 
S_ِ يقينا. فالعني مثًال pسوµ
 (� بد  فال   ..Èتصنُّع �لو  
لبكا�   '
 4_ِ تسر�  لوعة  
لدمو�  من  تنبعث 

لقلب، َيخضع `ا �يكتئب. �كذلك 

كتسب  Èيكن تكلُّف (_ِ�لو ضِحكنا 
 Xكذلك نر� .Èنبساط
� Èفرح �

لفؤ

لسجو� 
جلسما¨ يوّلد ' نفس  (�

خلشو�. �
لساجد حالة من 
لتضر� 
مشى  لو  �نه  بالعكس  نشاهد  كما 
 ،cHصد  
�Qم �سه H 
فعا H 
ِإلنسا) 
�غطرسة.  ÆQتولد فيه ك cفمشيته هذ
 (� متاما  يتبني  
ألمثلة   cهذ �من 
 Oحلاال
 ' Æثر�لأل�ضا� 
جلسمانية 
 .(٣) Hيب.)   (�� من  
لر�حانية 
َْ̀د�  

إلنسا) بذبح  hكذلك فإ) قيا
�هو حيو
) عزيز عليه، _منا هو عملية 
فليس   ،@Hألما
 نفسه  لذبح  متثيلية 

لنفس للجبني،  cتتل هذ (�
لذبح 
ال 
 4_ dتتقر�o ִדوX عليها بسكني،  

هللا ֲדا �بأهو
ئها �Hغباִדا، �تستسلم 
 (��
لعاملني �ترضى بقضائه،  dH هللا
 XS��تكو) مستعد
 لقبو� كل Sلة 
عند  عنه  تعر�  ال   (�� سبيله،   �

لشد
ئد، بل متشى �حلو�  
ملصائب 
كلية  للتخلى   
مستعد بل  قدما  _ليه 
بذبح  يفرحو)  فالذين  
لنفس..  عن 

�Zم  ظانني  
لبقر � 
إلبل � 
خلرفا) 
قد �صلو
 بذلك _4 
هللا تعا4، فهم 
 (�
هللا تعا4 هنا  Çقد صر S_ ،(طئوÃ

لقر
بني 
لظاهرية ليست بشي�.  cهذ
�تأكلو)  بأيديكم،   hألنعا
 تذAو) 
 cهللا؟ _) هذ�ا  
للحوh بأنفسكم، فما̀ 

لذبائح _منا هي تعبa عن حقيقة بلغة 

�c حكمة عميقة. H�تصويرية تكمن 
�لكن   ،Hلصو
 يرسم  مثًال   hفالرسا
بل  فقط،   Hلصو
 Hسم  ليس  هدفه 
Uا�� ֲדا _يصا� بعض 
ملعا¨ 
لعظيمة 

لسلسلة،  يرسم   @Hفتا  .hلقو
  4_
�يرمز ֲדا _4 
لوحد@ 
لقومية، �حيًنا 
يرسم منظر طلو� 
لشمس، �يقصد 

لقر
بني  فإ)  �باملثل   .hلقو
 Hقي  ֲדا 
لغة  قبيل  من   Xألخر
 هي  
لظاهر@ 

لذ�  (�
لتصوير، �مضموZا �
لرسم 

حليو
) هو جاهز �مستعد  
يذبح هذ

، فالذ� Sً_ .يًضا�أل) يضحي بنفسه 
 ' سيضحي  بأنه  يقر  
لقربا)   hيقد
سبيل 
هللا تعا4 بنفسه �نفيسه. �كأ) 
كل _نسا) يقّر من خال� �ضحيته �نه 
بنفسه �  للتضيحة  
ألمر  
قتضى   
S_
سبيل 
هللا، �لشفقة على 
خللق َلفَعل، 

لقر
بني على  hمع� تو�يع حلو 
�هذ

آلخرين، �كأ) 
إلنسا) يعطى نفسه 
 � @aآلخر. فكل شع
كاملة خلدمة 
 aلتأث
�� جوهر، �
إلسالh قشر �لب 
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التقوى


لشعائر  cلذ� يتولد من هذ

لر�حا¨ 

لقر
بني �يًضا  '�
جلوهر. �هو 
للب 
يكو) لب �قشر، فذبح 
حليو
) هو 

إلخالُ� 
لذ� يكو) �مبثابة 
لقشر، 
قا�  �لذلك  
للب،  هو  
لذبح   �
H�
ُلُحوُمَها َ�ال  َيَناَ� 
َهللا  
هللا تعا4 ﴿َلْن 
ِمْنُكْم﴾.   Xلتَّْقَو
 َيَناُلُه  �َلِكْن َ ِ�َماÊَُها 
 Xلتقو

 كانت S_ :�قائل يقو dH�
هي 
لغاية ' تقدمي 
لقربا) فما 
لد
عي 

جلو
d على �
حليو
ناO؟  cلذبح هذ
بيانه  سبق  ما  �ًال: � كاآل�:  Sلك 
�ثانًيا: _) قشر  .
بأ) لكل لب قشًر
 (�
لقربا)، �� Sبح 
حليو
)، ليس بد
 �
فالفقر  .�

لفقر ينفع  _نه  بل  فائد@، 
 hلطعا
 من  عا�@  µر�مني  يظلو) 

هللا على  
ملغّذ� ألجسامهم، ففر� 
فيها   h ُتقدَّ 
لصدقة  من  نوًعا   pلنا

 dقلو تعا¨  لكيال   Oنا

حليو قر
بني 
 

لفقر
� من 
حلسر@ 
لد
ئمة �ال يظلو
  �H�
لضر  �

لغذ  
هذ من  µر�مني 
نتيجة ضيقهم 
ملا�� �من �جل Sلك 
 cهذ �هبناكم  قد  _ننا  هنا  
هللا  يقو� 
عليها كما  
هللا  
سم   
�لتذكر  hألنعا


ملساكني،  برعاية   
�تقومو �مركم، 
 hبأحكا يعملو)  
لذين   (�  

علمو�
 
�هذ .@aئز كب

هللا تعا4 ينالو) جو
مابينه  
لنفس هو  لذبح  
لعظيم  
ملع� 

ئعة 
ملسيح 
ملوعو� � � H بطريقة


خلطبة 
إل`امية.حيث يقو� حضرته: 

للَِّساِ)  
ْلِعَباَ�ُ@ ِ' �َ اَعُة  
لطَّ 
لنُُّسُك �َ"

لنُُّسِك  َلْفُظ  َجاَ�  �َكَذِلَك َ 
ْلَعَرِبيَِّة، 
 iُ

ِالْشِتَر  
َفَهَذ ِبيَحِة،  
لذَّ Sَْبِح  ِبَمْعَنى 

ْلَعاِبَد ِ' 
ْلَحِقيَقِة،  َّ(�َيُد�ُّ َقْطًعا َعَلى َ
�ُكلَّ َ  ،cُ
�ُقَوَ َنْفَسُه  Sََبَح  
لَِّذ�  ُهَو 

ْلَخِليَقِة.   ِّdHَ ِلِرَضى   ،cُْصَبا�َ َمْن 

ْنَمَحى، �
ْلَهَوX، َحتَّى َتَهاَفَت َ َّdSَ�َ
َعَلْيِه  �َهبَّْت َ 
ْخَتَفى. �َ  dََغا�َ  dَ
Sَ�َ

ِتِه َشَد
ِئُد َّHSَ َسَفْت�َعَو
ِصُف 
ْلَفَناِ�، َ
َهَذْيِن   'ِ َر  َفكَّ �َمْن َ 
ْلَهْوَجاِ�.   cَِهِذ
 hَْلَمَقا

ْلَمْفُهوَمْيِن 
ْلُمْشَتَرَكْيِن، َ�َتَدبََّر 
ِبَتَيقُِّظ 
ْلَقْلِب َ�َفْتِح 
ْلَعْيَنْيِن، َفَال َيْبَقى 
�)َّ َهَذ
 ِ_ميَاٌ�، _َِلى َ 'ِ ،�ٌ
َلُه َخَفاٌ� َ�َال ِمَر

ْلِعَباَ�َ@ 
ْلُمْنِجَيَة ِمَن 
ْلَخَساHَِ@، ِهَي  َّ(�َ
 Xِبُمَد �َنْحُرَها َ  ،@ِHََألمَّا
 
لنَّْفِس  Sَْبُح 

َألْمِر �َ 
آلَالِ�   �Sِ 
ِهللا  _َِلى  
الْنِقَطاِ� 
 ،@ِHَ

ْلِمَر  �ِ
�َْنَو ِل  َتَحمُّ َمَع   ،@ِHَِإلَما
�َ
 
�َهَذَ .@ِHَ

ْلَغَر Oِلنَّْفُس ِمْن َمْو
لَِتْنُجو 

ِالْنِقَياِ�  �َحِقيَقُة َ  ،hِِإلْسَال
 َمْعَنى  ُهَو 
ِهللا  �ْجَهُه َ �ْسَلَم َ َمْن  
ْلُمْسِلُم �َ  .ِّhلتَّا

َنْفِسِه  َناَقَة  َنَحَر  �َلُه َ 
ْلَعاَلِمَني،   ِّdHَ
 'ِ 
ْلَحْيَن  َنِسَي  �َما َ لِْلَجِبِني،  �َتلََّها َ

ِحٍني.

لنُُّسَك   َّ(�َ  ..hِْلَكَال
 َفَحاِصُل 
َتْذِكَرٌ@  ِهَي   ،hِِإلْسَال
  'ِ َحاَيا  
لضَّ�َ
 
�َحثٌّ َعَلى َتْحِصيِل َهَذَ ،hِ

ْلَمَر 
ِلَهَذ
�ِ_Hَْهاٌ� ِلَحِقيَقٍة َتْحُصُل َبْعَد َ ،hِْلَمَقا



لتَّاhِّ. َفَوَجَب َعَلى ُكلِّ ُمْؤِمٍن  iُِلو 
لسُّ
 ،�ِ�ُمْوِمَنٍة َكاَ) َيْبَتِغي Hَِضاَ� 
ِهللا 
ْلَوُ� َّ�

ْلَحِقيَقَة َ�َيْجَعَلَها َعْيَن  cِيَّْفَهَم َهِذ (ْ�َ
َحتَّى  َنْفِسِه   'ِ �ُيْدِخُلَها َ 
ْلَمْقُصوِ�، 
 �
ْلُوُجوِ�، َ�َال َيْهَدْ @َِّHSَ َِّتْسِر� ِ' ُكل
ِحيَِّة  
لضَّ  cَِهِذ  �ِ
�َ�َ َقْبَل  َيْسُكْن  �َال َ
 ~ٍSَِبَنُمو َيْقَنْع  �َال َ 
ْلَمْعُبوِ�.   ِّdَّلِلر

ْلُعْمَياِ)، َبْل ُيَؤ�ِّ� ��ِقْشٍر َكاْلُجَهَالِ� ََ
ِبَجِميِع  �َيْقِضي َ �ْضَحاِتِه، َ َحِقيَقَة 

ْلُقْرَباِ).  Çَ�Hُ ،ُتَقاِتِه Çِ�Hُ�َحَصاِتِه، َ
اِلِكَني،  
لسَّ  iُِسُلو ُمْنَتَهى  ُهَو   
َهَذ
َيْخَتِتُم  �َعَلْيِه َ 
ْلَعاHِِفَني،  َمْقَصِد  �َغاَيُة َ
َيْكُمُل  �ِبِه َ 
َألْتِقَياِ�،   ~ِHِ
َمَد َجِميُع 

َألْصِفَياِ�، �َ  َ يِقني دِّ 
لصِّ َمَر
ِحِل  َساِئُر 

�_ِلَْيِه َيْنَتِهي َسْيُر 
َألْ�لَِياِ�.َ
َبلَّْغَت  َفَقْد   
َهَذ _َِلى  َبَلْغَت   
Sَ_ِ�َ
ِبَمْرَتَبِة   Oَُفْز�َ 
الْنِتَهاِ�،  _َِلى   iَُجْهَد
ُسُلوِكَك  َشَجَرُ@  َتْبُلُغ  َفِحيَنِئٍذ  
ْلَفَناِ�، 
�ِحَك Hُ ُعُنُق  �َتِصُل َ 
لنََّماِ�،  �ََتمِّ  _َِلى 

ْلِكْبِرَياِ�، �َ  pِْلُقْد
 �َضِة ْHَ ُلَعاِ�  _َِلى 
ُعُنَقَها  �َصَلْت ْ�َ  
Sَ_ِ 
ْلَعْنَقاِ�،  َكالنَّاَقِة 

(٤) .�ِ
_َِلى 
لَشَجَرِ@ 
ْلَخْضَر

�ملر�جع

ملجلد 
لثاÎ صفحة ١٥٠ �ما بعدها  aلكب
 aلتفس
 -١

بتصر^ 

ملجلد 
لثاÎ صفحة ١٥٧ بتصر^ aلكب
 aلتفس
 -٢

٣- كتاd فلسفة تعاليم 
إلسالh  صفحة ٩ 


خلطبة 
إل`امية صفحة ١٦-١٧ d٤- كتا

   .
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 Çصال_��) غاية بعثة 
النبيا� هي هد
يُة 
لناp لرֲדم  ^�من 
ملعر

للطف �
ألخالقية، بأسلوd مفعم بالرªة �حالتهم 
لر�حانية 

ل% يكنها هؤال� 
ألبر
H خللق  
ل% تعكس حالة 
حلب  
للني �
 ،Hلنو
  4_ منها  
لشو� إلخر
جهم �  Oلظلما
 
لتائهني '  
هللا 

هللا عز�جل خاطب حبيبه µمًد
 � مو
سيا ﴿فَال  (� �فال غر
َتْذَهْب َنْفُسَك َعَلْيِهْم َحَسَر
Oٍ﴾ (فاطر ٩).  فهذc هي 
حلالة 

لشعوHية 
لوجد
نية 
لعاطفية 
ل% ´تلج قلوd هؤال� 
ملصطفني 
 

ملهديني، فلم ُيبعثو�
ملبشرين �
لذين ُ�صفو
 باملبلغني  Hألطها

 iصكو _عطا�   ��  pلنا
 تصنيف  �جل  من  عز�جل  
هللا  من 
 �� dلقلو
�حكاh كفرية. l يعطو
 علم شق  H
� _صد� (
غفر

ִדم. aتفس ��
لناp على مقاصدهم  
ن 
لنو
يا حU Âاسبو ما َتكُّ
  ﴾dُْلِحَسا
 �َعَلْيَنا َ 
ْلَبَال¹ُ  َعَلْيَك  باختصاH قا� تعا4: ﴿َفِإنََّما 


لرعد٤١))
 aلتكف

 كا) ' 
ملسألة �جوc توجب S_" لسلف
�قدميا قا� 

حد مينع 
لتكفa فعلى 
ملف% �) مييل _4 
لوجه 
لذ� ��جه �
 �ُ
مينع 
لتكفa، حتسينا للظن باملسلم "، �قالو
:  "jب 
الحتر
�هل 
لتأ�يل، فإ) 
ستباحة �ما� 
ملصلني 
ملوحدين  ' aلتكف
من 

�لف كافر �هو) من 
خلطأ ' سفك µجمة  iخلطأ ' تر
�خطر، 

حد. [
لشفا: ٢/ ٢٧٧]. كم هم �تقيا� هؤال� �من �h مسلم 
�) من كفر  يعلمو)  
لتكفa ألZم  يتوHعو) عن  فهم  
لسلف؟ 
حا�   Çصال_ هو  
جبهم �  (� يعلمو)  �ألZم  كفر  فقد  مسلما 

لQها) � باحلجة  �بيا) خطئه  �هد
يته  �مو
ساته  
لشخص   
هذ

حلكم بر�ته � aلتكف
�بال% هي �حسن  بدال من _طال� Hصاصة 

�بالتاÔ هدH �مه.
 hأليا
  cهذ '  

 جدaمنح� خط   aلتكف
 لقد خطى مسلك 
 
لذ 
لنظر،   Oبوجها 
ملكفَّر  مع  ·تلف  من  هو  
لكافر  فأصبح 

إلميا) �مع � hإلسال
�) هناk iاعة تؤمن بأHكا)  hليو
نسمع 

لر�@ �من خال� µكمة H{ية �Sلك ُيحكم على �فر
�ها بالكفر 

جلماعة حقو� 
ملو
طنة  �بالتاÔ مياpH ضدهم  cبنا� هذ�ليفقد 

...��
الجتماعي  �
لدي� �Ãتلف �شكا� 
الضطها� 
ملد¨ 
�Zى عنه، فلم Uكم  aخلط
 �

لد 

لرسو� � من هذ Hلقد حذ
�علن �نه  ��بر�@ �كفر �حد _ال من �علن عن نفسه �نه مرتد 

إلسالh. لذ
 U lكم بكفر 
ملنافقني �عاملهم على 
لظاهر  iتر

. كما �نه � 
عتQ  كل �بالرغم من �Zم ' 
حلقيقة كفر

فع �
لد� ^�من تلفظ بال 
له _ال 
هللا مسلما مهما كانت 
لظر

ملتلفظ   
هذ يسأ�   ��  � يبحث   l نه� تلفظه، كما   �
H�
� فعل ينقض لفظ 
لشها�@ حU Âكم �� قو� �عن �� فهم 

.cبكفر
على  �خيلة    aلتكف
 بدعة   (� فيه  شك  ال  فمما   
aخ��
 dغيا عصر   ' �خاصة  سياسية  
فع �لد ��خلت �  ،hإلسال

لتحقيق  قويا  سالحا   hتستخد  �
تز �ال  
لر
شد@،  
خلالفة 

لبدعة  cجية، مما جعل هذHخا��هد
^ سياسية ألجند@ �
خلية 
مناهج  عليها  تأسست  
ل%  
لدينية  
لثقافة   ' �ساسيا   
جوهر

لتعليمية، ليصبح Hجل 
لدين  Oملؤسسا

لتربية 
إلسالمية ' 
 4

عيا � ��
لشيخ قاضيا �تكفaيا بدال من �) يكو) مبلغا  ��


هللا متأسيا برسل 
هللا.
 

Î]ïÕ;ˆ;Î]¡Ä;fl®Î]ïÕ;ˆ;Î]¡Ä;fl®

 عبد�لقا#� مدلل
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لفكر  على  
ملعترضني  فكر  ُيبّين   

كهم H�_  '  
aًكب خلًال  
ألªد� 

لكاHثة  (�ملاهية 
إلميا)، فهم ال ير

لدين،   ' تطعن  بعقائد  
إلميا)   '
صاحب  ֲדا  يؤمن   (� ميكن  ال   S_
 hكّر 
لذ�  
لعقل � 
لسليمة  
لفطر@ 

هللا به 
إلنسا). �ال يقف 
ألمر عند 

لعيب فيمن ال  (�
حلد، بل ير 
هذ
يقبل على 
لدين 
لنقائص، �يتهمونه 
 l مّنا  فمن  
لثو
بت!   ' بالطعن 

لتهمة 
ل% يرمي ֲדا  cيسمع عن هذ
·الفهم  من  كل  
ملشايخ  من   aكث


لر��! فعن �� ثو
بت يتحدثو)؟!
لعل ما يوضح Sلك، ما �تنا�له هنا 
من 
قتباساO من Hسالة �صلت� من 

مقا�  على  تعليقا  �Sلك  �حدهم، 

ملسلمني  جها�   4_ فيه   Oشر�  Ô
 S_  ،
aكب 
بالقرV) جها� 
ألªديني 
يقو� صاحبها 
لذ� �عا Ô با`د
ية: 
 �A  �Bكب جها#�  جها#كم  ”Aين 
 Fنسي هل  صغB�؟  جها#�   Lح
على  �جلها#   Oحر قد  متنبئكم   �A

�ملسلمني؟؟"
 hخلصو
 c

لر� على ما 
فتر (��Hغم 

ملسيح 
ملوعو� �
ملهد�  hإلما
على 

جلها� قد  hنه قد حّر�� بقو`م 

جلماعة   Oبيا��  '  
ًّ�H� Aًثا  ُقتل 
مـو
قعها   Qعـ 
ملرئية �  @��
ملقر
�فضائيتها، _ال �ن� �قو� _) من ال 
 (Vلقر

حد من �يؤمن بنسخ حر^ 


لكرمي كيف يؤمن بنسخ حكم من 
�حكامه؟!


ملهد� 
جلها�،  hإلما
 hّرU l بالطبع

ملشر�� هو  
جلها�   (� �_منا �ضح 
"كانت  يقو�:   S_ 
لدفع،  جها� 
�صحابه _ما حلماية �حر�d نبينا � 
 ��  ،Hلكفا
  Oهجما من  �نفسهم 
 (
�عد لدفع   ��  ،hلسال
 إلHسا� 

لدين  على  
لقضا�   (�يريد 
لذين 

خلز
ئن   ،dلقلو
 (تريا�  بالسيف؛ 
-١٥٨  �  ١٥ ¦لد  
لر�حانية 

(١٥٩
ُيشّرعه   l لذ�
 
ملمنو�  
جلها�  �ما 
لنشر   ¨
�
لعد 
جلها�  فهو  قط  
هللا 

جلها� 
لذ� يتنصل منه  

لدين، هذ

 

هالة شحاتة عطية

‡]ŞËç’\;Ô]Œ’b;Ï⁄‚h;ÅËfi�h

�;;Ì�Şë∏\;‡]â’;Ì÷¡;

‡Êfi°\;Àë›;fï∆’\

حج بيت اهللا.. ِحكم ودالالت

احلج ومتكني
كرامة اإلنسان 

هذا من الر$ن يا حزَب العدا

<Z;ÍÅi·^;‹̨ˆb<Z;ÍÅi·^;‹̨ˆb
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ملسلمني،  من  
ألعظم   �

لسو 
آل) 
�) من 
لوهابيني �تبا� µمد بن  Âح

آل)،  به  يقو�  
لوهاd من ال  عبد 

لدفع  �ها�  نقو�  كنا   (_ �لكن 
من  منهم  فإ)  �_ميا)،  عقيد@  عن 
 ��� حسب 
ملوقف �يقو� به نفاقا، 
�ما  
لÂ يعيش فيها،  
لد�لة   ^�ظر
 ' ¨�
من يقو� منهم باجلها� 
لعد

ملحّرضني  من  _ال  يكو)  فال  
لعلن 
من  
لتأكد  يريد  من  �على  
جلبنا�. 
 X�فتا عن  بنفسه  فليبحث  Sلك 

جلها� �عندها سيعر^  
ملشايخ ' 

لعامة   dصا� 
لذ�   iتباHال
  Xمد
مشايخ  من   X�
لفتا  cهذ  �
جر من 
 
فّرقو �قد  يفعلو)،  ال  ما  يقولو) 

لدين ِشَيًعا �حتسبهم kيعا �قلوֲדم 

!Âش
�ال jو� 
خللط كما هو شائع بني 
على   Øحلفا
 �جل  من  
لدفع  جها� 

ملحتل من �جل  dبني حر�
لدين، 

حلفاØ على 
لوطن، فاأل�� l يعد 
حيث  
لو
قع   �H� على  �جو�  له 
ال توجد �� جهة تشن حربا �ينية 

لقضا�  
باألسلحة 
لقصد منها حتديد
 (� فيجب  
لثا¨  �ما   ،hإلسال
 على 
 Ô��p من 
حلاكم Hمد H
يكو) بقر


ألمر. 

 Oآليا
�فضال عن 
لعديد من  ،
هذ
 aغ مع   hلسال
 حالة  تفر�  
ل% 
_ليهم،  
لقسط � 
لQ ֲדم � 
ملحاHبني 

) عليهم- يقو� �بالعد 
لبد�  �منع 
�ِمَن Hجًال على  �يُّما Hجٍل   "  :  �
بر��،  
لقاتل  فأنا من  قتله،   o مه�

 "Æكافر �ملقتوُ
�_) كا) 
سريعا   H�
ملر هنا  
ملناسب  �من 
 "cينه فاقتلو� �على حديث "من بد
Sهب  ما  يع�  ال  بأنه  للتوضيح 
_Zا�  من  
ملرتد  لقتل   (�
ملنظر _ليه 
حياته ' كل حا�. فاحلديث يتعّلق 
 dحلر

ملحاdH، ففي حالة  باملرتد 
�جل  من  
ملسلمني  على   Çبالسال
�ينهم، �جب قتل 
ملرتد كمن كا) 
يكن   l  (_ �ما  �صلّيا،   
كفر  cكفر
µاHبا فال jو� قتله، 
للهم _ال قتله 
معنويا كمع� 
لقتل ' حديث عمر 
حني  عنه  
هللا  Hضي   dخلطا
 
بن 
 �� نفسه   @Hما_  4_ �عا  "من  قا�: 
�� كما  ،"cملسلمني فاقتلو
غca من 

جعلوc كمن  dلعر
��H ' لسا) 
ُقتل �ماO بأ) ال تقبلو
 له قوال �ال 

تقيمو
 له �عو@. 
 (Vبالقر 
جلها�   (� شك  �ال 
 aلكب
 
جلها�  من  نو�  هو  
لكرمي، 
�َجاِهْدُهْم َ﴿ تعا4  
هللا  لقو�  �فقا 


الستعانة   ��  ،﴾
aًَكِب  
ِجَهاً� ِبِه 

لكرمي   (Vلقر
 من  
لدليل � باحلجة 

 كا) من Sفإ ' مو
جهة شبهاִדم، 
حرجا   (�ير ال  من  
ألªديني   aغ

لسما�   ' 
ملسيح  Aيا@  _مياZم   '

ل%   Oآليا
 من  
لعديد   ��H� Hغم 
تد� على �فاته، �ال ير�) ظلما ' 
سحر 
لرسو� 
لذ� قا� له عز �جل 
�ال   ،﴾pِلنَّا
 ِمَن  َيْعِصُمَك  
هللا �َ﴿
 ' Ùملنسو
jد�) باطال ' �جو� 

لذ� قا� عنه 
هللا تعا4 ﴿َال  (Vلقر

ِمْن  �َال َ َيَدْيِه  َبْيِن  ِمْن  
ْلَباِطُل  َيْأِتيِه 
قتل   ' جرما   (�jد �ال  َخْلِفِه﴾، 
 cَ
ِ_ْكَر ﴿ال  تعا4:  قوله  Hغم  
ملرتد 
من  Sلك   aغ يِن...﴾._4  
لدِّ ِفي 
�Zا Qيعت  Âل
 
لكاHثية   O

العتقا�

ل% �من 
لثو
بت �من �صو� 
لدين 

آل) �سلحة  hإلسال
 �
يستخدمها �عد
 (Vم بالقرZ�ملحاHبته- فكيف jاهد

ألسلحة  نفس  _ليه  يصّوبو)  �هم 
من  يطرحونه  فيما  معهم  باتفاقهم 
 aلتعم `م  �يقدمو)  بل   ،Oشبها
لديهم   @Qمعت  @aخS 
ألسلحة   cهذ


ياO ' كتب 
لتر
Á؟!�H من
 O

 ' تلك 
العتقا���ما _) l ير 
_مياZم،   '  aكب خلل  فذلك  عيبا 

لفطر@ � 
لفطنة   dصحا� فعند 
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jب  عقائدية   OفاV هى  
لسليمة 
عليها  للقضا�   
�jاهد  (� عليهم 
جها�نا  من   
�هذ 
لدليل، � باحلجة 
من  يفهمه   (� يريد  
لذ� ال   aلكب

ال يتقي 
هللا ' _ميانه �ال jد عيبا ' 

 .ÁH

لكو cإلميا) ֲדذ

تساÊالته  
لتعليق  صاحب  �يتابع 

�يقو�:
 cقد حولتمو� (Vين _ميانكم بالقر��"
� كليلة �_4 كتب كألف ليلة �ليلة 
حد
ئق  _نشا�  عن  Uكى  ��منة 
 Oملجال
�
لصحف  Hظهو� (

حليو
 @�_مر يقصد  �هو  
لنملة  �يذكر 

جلن � Hجال  يقصد  �هو  
`دهد �

"hلقو
�هو يقصد علية 
على   
�H �قو�   (� _ال  يسع�  �ال 
فما  
نسلت! � بد
ئها  Hمت�  Sلك: 
 ��عجب قوله �_سقاطه علينا! �l يقر

كتب 
لتفاسa لديه؟! 
 OكاياA ممتلئة    aلتفاس
 فكتب 

لعقو�،  غّيبت  
ل%   Çألشبا


ل%  O

حلشر� Oنا

حليو OكاياA�
تدعو _4 �خذ 
حلكمة من �فو
هها، 

�_ليكم ملخص لبعضها:
Hيش،   �S طائر  �) هدهد،  ُيحكى 
 Hلطيو
 من  مظلة  عن  يوما   dغا
كانت تظلل 
مللك سليما) من حر 

 dغيا  Áفأحد 
حلاHقة،  
لشمس 

مللك  cملظّلة، فتوعد

`دهد ثغر@ ' 

بالذبح!
�كانت هناi منلة، حشر@ عاقلة،  
هذ

لنمل  Oمللك شخصيا، فأمر
تعر^ 
�) يدخلو
 بيوִדم خوفا عليهم أل) 
منلة  �تلك   !dحر حالة   ' 
لبلد 
�خرX تقية، VHها يوما ترفع قو
ئمها 
تبتهل  �{عها  
لسما�   4_ 
ألHبعة 

بالدعا�! 
عليها  ُيقيم  قر�@  عن  فضال   
هذ
 dال تشر (

لقر�� حد 
لرجم، �فئر
لنب 
إلبل ألZا مسخ لفئة من 
ليهو� 

ملحّرh عليهم ' شريعتهم لنب 
إلبل! 
مسخت   
Sملا عجبا،  لنتسا��  �_ّنا 

لفئة من 
ليهو� _4 فئر
) Hغم  cهذ
_صر
Hها  حد   4_ بالشريعة  
لتز
مها 

على عدh شرd لنب 
إلبل حÂ بعد 
�صبحت مسخا! (�

تلك  �مثا�  من   aلكث
  iهنا�  ،
هذ
 4_ تسي�  
ل%   aلتفاس
�  Oحلكايا


لعقل 
لذ� مّيز 
هللا به  4_� (Vلقر



إلنسا)!  
متعنا  مبا   Oآليا
 نفسر  فكيف حني 

هللا به من عقل ال يناقض 
لنقل �ال 
يتعا�H معه، �_منا يبني ما ' 
لنص 
من _عجا� على مر 
لزمن l يدHكه 
حينها  ُنتهم  
ئل، �
أل  (�
ملفسر
حق   � 
ألªديني   aغ به   hيقو مبا 
 dلكرمي من حتويله _4 كتا
 (Vلقر


�شبه بكتب �لف ليلة �ليلة!
:Èعجب �حلق _¨ ألتسا�


 Zما\� يدعو- هذ� �ملعتر �� 
ألهتد^؟!

 

فكيف حني نفسر اآليات مبا متعنا اهللا به من عقل ال 
يناقض النقل وال يتعارض معه، وإمنا يبني ما - النص 
من إعجاز على مر الزمن P يدركه املفسرون األوائل، 
ُنتهم حينها مبا يقوم به غm األlديني k حق القرآن 
الكرمي من حتويله إs كتاب أشبه بكتب ألف ليلة وليلة!
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                                متيم Aبو #قة

نصيـُب 
لبيـاِ)   dِعـذ  �� 
لشـعِر   '

dُمسـلو  cِِّH�ُ �كثـُر  
لنثـَر �

dُمشـبو  cحقـُد �قيـٌح  �عمـى 


لترتيـُب 
َنـُه �  
فريـًد  
َعْقـًد

dُمسـكو بياZـا  �سـحُر  ُسـِبكت 

dُـوj حـني  
لفرسـاُ)  لـه  َعَرَفـْت 

dُملطلـو
 ُحقِّـَق  قـد  فبحبِّـِه 

��يـُب� شـاعٌر  نـ�ٌّ   
هـذ

dُ�كـذ  Oَلثبـا
� 
لعزميـَة  منـه 


لتكذيـُب؟ ضوَ�هـا  Uجـُب   c
�َُتـر

�َتعيـُب! با�ًيـا  َفعْيُبـَك  �ْقِصـْر َ

عجيـُب 
لزمـاِ)   ' فمثلـَك  فاخسـْأ 

ُه لـَ َمـا  �ªـَد  بـأ)َّ  
لسـفيُه  �َعـَم 

ِكْذبـٌة 
لفصاحـِة  معجـزَ@  �بـأ)َّ 

قا`ـا مـا   
S_ عجـٌب  �ال  عجًبـا 

ِقـال�ً@ 
ُجلَمـاَ)  َنَظـَم  
لـذ�   
S َمـْن 

kلـًة 
ملعـا¨   Hََبـكا� َصـا¹َ  َمـْن 

فاHًسـا 
لفصاحـِة   (َ
ميـد  dَجـا َمـْن 

µمـٍد  Hَنتصـا
 مطلُبـُه  كاَ)  َمـْن 

كلَّهـا 
لفضائـَل  حـاَ�  
لـذ�   
هـذ

ثـ� �مـا   hِللئـا
  dَُكـِذ  cَُّضـر مـا 

dٌSكا 
لذكيَّـة  
لشـمس  �نكـَر   (ْ_

@ًHمعقـو  @ًaعقـ Hَفعـَت  َمـْن  يـا 


لفصاحـُة لسـَت ِمـن فرسـاZا هـذ� 
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تعريب �لد�عية: bمد طاهر ندمي

(٧ c) -لثا� dجلز�


لرحيم.  
لرªن  
هللا  بسم   -٣٣١
حدث� 
لدكتوH مµ aمد _{اعيل �قا�: 
سنحت Ô فرصة 
الطال� عن كثب على 
ما 
عتا�  � �على صفاته �Ûائله طيلة 
sسة �عشرين عاًما ' 
لبيت �خاHجه 
شخًصا  كلها  حيا�   '  H�  l �يضا. 
مثل 
ملسيح 
ملوعو� � ·لو كّليا من 
بشائبة  قط  �شعر   l 
لتكلف. � 
لتصّنع 
 '�� فعله، �من 
لتصّنع ' �� من قوله 

� سكنته.�حركته 

٣٣٢- بسم 
هللا 
لرªن 
لرحيم. حدث� 
�قا�: كا)  _{اعيل  مµ aمد   Hلدكتو


ֲדم  حبًّا  �حياًنا  �طفاَله  يد
عب  حضرته 
�) يتكلم  (�بيد �حدهم � كأْ) ميسك 
مضطجًعا  �حدهم  كا)   
S_  �� بشي�، 
على   cيد  Hميّر� بقدمه  ميسك  فكا) 

�sِصها.
قل�   ' 
ية �
لر  cهذ �حيْت  لقد  �قو�: 
 hبآال 
ملفيضة  
المتنا) �  H�
لسر  XكرS
 (�  
Hً
مر �يضا  معي  حدثت   S_ عجيبة 
يتكلم   (�  (�� بيد�  �مسك  حضرته 

لعبد   
هذ مع   
هذ  Áحد�) بشي�. 
ينفض  بأ)   
جديًر ليس  
لذ�  
لضعيف 
 (١pملقد
 
هللا  مسيح   �
حذ عن   Hلغبا

�_ال  يشا�،  من  يؤتيه  
هللا  فضل  �Sلك 

فكما يقا� (باأل�Hية ما تعريبه): �ين ¼ن 
من ¦الس Sلك 
حلبيب.

٣٣٣- بسم 
هللا 
لرªن 
لرحيم. حدث� 

ئل ��
لدكتوH مµ aمد _{اعيل �قا�: ' 
 aجّد� ألمي م ��
لد� (��Hسل  hأليا


خلا�ماO معطفه  Xبيد _حد (d
ناصر نو

لصو' 
ملستعمل هديًة البن خالِتنا 
لسيد 
µمد سعيد -
لذ� كا) مقيًما ' قا�يا) 
�لكن  ،�Qل
' تلك 
ألياh- كي يتقي به 

ملعطف مستنكًفا قائال:  �H مد سعيدµ

ملستعملة،  
لقدمية   dلثيا
 يلبس  ال  _نه 

خلا�مة عائد@ باملعطف  cملا كانت هذ�
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تفق �) VHها 
ملسيح 
ملوعو� � فسأ`ا 
عما حتمله؟ فقالت: لقد �Hسل مa ناصر 
_ال  سعيد  µمد   4_ 
ملعطف   
هذ  d
نو
�نه c�ّH قائال _نه ال يلبس ثوًبا مستعمال، 

ملعطف _4  
فقا� حضرته: ال تعيد� هذ
مa صاحب فإنه سيمتعض من Sلك بل 
 aمل  Ôقو� سألبسه،  فإن�   ،cيا_ �عطي� 

ناصر نو
d بأن� �خذته.

٣٣٤- بسم 
هللا 
لرªن 
لرحيم. حدث� 
�قا�: كا)  _{اعيل  مµ aمد   Hلدكتو

�خلت  يقو�:  
لكرمي  عبد  
ملولو� 
 
Sفإ  @aلظه
 �قت  مر@   iHملبا
 
ملسجد 
 cحد� فيه  ميشى   � 
ملوعو�  باملسيح 

لبيت 
لتاÔ حلسا) بن ثابت �: ��يقر

عليك  فعمي  لناظر�   �

لسو كنت 

لناظر

كنت  فعليك  فليمت   iبعد شا�  من 
HSحا�

 cيد �نز�  �قد
مي  �قع   � {ع  فلما 

ل% كا) قد �ضع ֲדا 
ملنديل على �جهه 

فر�يت عينيه تذHفا) 
لدمو�.
 
�قو�: كا) حسا) � صحابًيا �شاعًر
 

لن� �، �كا) قد كتب هذ Äبال '

لبيت عند �فا@ 
لن� � �معناc: كنَت، 
فقد عميْت  يا Hسو� 
هللا، حدقة عي�، 
فإمنا  فليمت 
آل) َمن شا�  عي� مبوتك، 

كنت �خشى موتك فقط.

 
هذ صاحب  حّب  تقدير  سهال  ليس 
�غو
A Hر   Qيسعه س َمن  �لكن  
لبيت، 

لبيت بعد �فا@  

ملحبة لشخص يقر� هذ

لوحد@ -
ل% ال  ' hٍلن� بـ ١٣٠٠ عا

ير
c فيها _ال 
هللا- فتنهمر عيناc بالدمو� 

لذين  �لئك � من  ليس  �_نه  
لغزير@؟! 
 @aكب� @aلدمو� على كل صغ
يذHفو) 
بل _نه Sلك 
لشخص 
لذ� 
Zالت عليه 
عو
صف  به  �عصفت  
ملصائب،  جبا� 

`موh، _ال �) عيَنيه l تعّبر
 قّط � hآلال


عن مشاعر قلبه.

حلق“ خطيًّا �قا�:  ~
�خQ¨ ”بa سر

ملسيح 
ملوعو� � �مامي �يضا  �لقد قر
لناظر�...   �

لسو كنت  
لبيت:   
هذ
كنت  ليت�  قا�:   cيا_ �{ع�   (� �بعد 

لبيت �ليت حسا) يأخذ   
صاحَب هذ
قا�  
لبيت،   
هذ �يعطي�  �بيا�  kيع 
 ��ّH قد�Sلك �فاضت عيناc بالدمو�، 

.
Hً

لبيت مر 
حضرته هذ
 aملوعو� � لب
قاله 
ملسيح  �قو�: ما 
بن  حلسا)  شعر  بيت  عن  
حلق   ~
سر
خاصة  قلبية  حالة  عن  يفصح  ثابت، 
كانت سائد@ على قلب 
ملسيح 
ملوعو� 

ملسيح  hال فإنه يتجلى ' كال_� ،�
 aملوعو� � للن� � حبٌّ ليس له نظ

�حٍد  hال جند ' كال��� مكا) Vخر،  '

لذ�  للحب   Ôلعا
  Xملستو
 Sلك  Vخر 


لن� �. cكالمه � جتا ' cجند


لرحيم.  
لرªن  
هللا  بسم   -٣٣٥
حدث� ”ماستر µمد نذير �ªد خا)“ 
µافظة   ' “(�”نا� منطقة  
لقاطن ' 

سة H� _كما�  بعد  �قا�:   “cكانغر”
 
مساعًد مؤقًتا  
شتغلت  
لبكالوHيا 
للمحاسب ' مكتب نائب 
ملحافظ ' 
 hأليا
 �حد   ' ساله“.   hهر�” منطقة 
كنت جالًسا ' مكت� �كا) بيد� عد� 
 S_��^ Hيليجنـز“، �من ¦لة ”Hيفيو 
�هو سكرتH aئيس مكتب  h
H جا� موال
¦لس 
إل�
H@ ' ”�هرh ساله“ لشغل ما 
 cقع نظر�' مكتب 
ملحافظة، �ما _) 
 Âيليجنـز“ حH ^��على ¦لة ”Hيفيو 
سأل� متعجًبا: هل �نت �يضا �ªد�؟ 
 iQسأخ 
Sً_ :�د�. قاª�قلت: نعم �نا 
بتجرب% 
خلاصة مع 
لسيد مر�
، o سر� 
�ينية،   
Hًفكا� �تب�   Êٌمر
 _ن�  قائال: 
 Hألمو
 
لصيت '  
ئع S  

ملر� �ملا كا) 

لدينية بد�O مر
سلته ' بعض 
لقضايا 

لدينية. �كتبت _ليه مر@ Hسالة تتضمن 
  

عتر
ضاO شÂ. لقد �صلت� من 
ملر�
بعض  على   
�ً��H فيها  كتب  Hسالة 

لبانديت  �يها  كتب:   o  Oضا

العتر
 Hألمو
 cنك متخبط ' مثل هذ_ !hملحتر

تعا4  �) غضب 
هللا  XH��ن�  ' حني 
متأجج ' 
لسما�، �_) عذ
به نا�� على 
 Hلشهو

أل�H ليس ' 
لسنني، �ال ' 
�ال '   Oلساعا
 �ال '   hأليا
 �ال ' 
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.¨

لدقائق بل ' 
لثو
 cهذ  @�
قر عند   
 جدًّ  Oتأثر لقد 
�قلت ' قل� _) 
ملر�
  Hجل  ،Oلكلما

 
هذ كالمه  يذهب   (� ميكن  �ال   ßصا
حلظة  كل   '  
منتظًر فظللت   .Xُسًد

لعاجل،  
لقريب   ' Áما سيحد XHأل
�ألجل Sلك �ضعت Hسالته هذc حتت 
�صبحت  فلما  ليال،   hلنو
 عند  �سا�� 
�Hسلت ��ستعد للغسل كاملعتا�  O��بد
خا�مي _4 
لسو� جللب 
للنب 
لر
ئب، 
 S_  �H
� باحة   ' �متشى  كنت  �بينما 
شعرO ֲדّز@ عنيفة من 
لزلز
� o تو
لت 
 ' �Hنظا�  hما� 
Zدمت � @aكث O
هز
ساله“   hهر�” مبا¨  kيُع  
لبصر  ملح 

لوقت  Sلك   '� �نقا�،   4_ �حتولت 
 

ملر� حضر@  Hسالة   Xتوµ  Ô بر� 

لو
قع  
لعفوية:  مبنتهى  �قو�  فأصبحت 
�ال  Oلساعا
�ال  hأليا
 d
_نه ليس عذ

لذ� حّو�  ¨

لثو d

لدقائق بل هو عذ
ملح   ' dٍ
�خر  hٍ4 حطا_ كّلها  
ملدينة 
للسيد  �كّن   Oصر Sلك  �بعد  
لبصر. 
�صبحت �Êمن بأنه � 
aًكب 

ملر�
  تقديًر

مصلٌح �عاH^ باهللا.
Sكر  عندما  خا):  نذير  ماستر  يقو� 
عليه  
عتر�  
لقصة   cهذ  “h
H ”موال 

ملحافظة  مكتب   ' هند�سي  كاتب 
��ين ُ قد   

ملر�  (� تعر^  �ال  �قا�: 
 Xحد_ على  عقاًبا  بالغر
مة  �ُحِكم 


لرّ�   '  “h
H ”موال  فسبق�  
جلر
ئم، 
عليه قائال: نعم لقد َغرَّمه �حُد 
حلمقى 

بيد �نه ُبّرئت ساحته ' 
الستئنا^.
 ' �قعت  
ل%  
لزلزلة  تلك  _Zا  �قو�: 

ملسيح  Sكرها  
ل% �  ١٩٠٥/٤/٤
 cهذ كانت  كتاباته.   '  � 
ملوعو� 

لزلزلة عدمية 
لنظa ' تاHيخ 
`ند، فلقد 

ملوسوعة �نه _ضافة _4 خسائر  ' O�قر
ضحيتها   Ç
H قد   Oبيا�
لر ماليني 

١٥٠٠٠ نسمة.

٣٣٦- بسم 
هللا 
لرªن 
لرحيم. �نبأ¨ 
”قاضي µمد يوسف 
لبيشا��H“ خّطًيا 

ملوعو�  
ملسيح  لسا)   ' كانت  �قا�: 
� Hُتَّة �حبسة يسA @aيث كا) يلفظ 
�ثنا� �  ،�
H  (�بد بناله  ”برناله“  كلمة 
.cبيِد cفخَذ dحياًنا كا) يضر� pحلما



ية قاضي µمد يوسف صحيحة �H :�قو�

لرُّتَّة 
ملذكوl @H تكن تظهر _ال  (�_ال 
عند تلّفظه لكلمة معينة �_ال فإ) لسانه 
�ما  �صافًيا،  
ضًحا � كا)   hعا بشكل 
ضرُبه فخَذc بيدc فاملر
� منه �) يدc -من 
 o اسه ' كالمه- كانت ترتفعª @شد

.cتسقط على فخذ

٣٣٧- بسم 
هللا 
لرªن 
لرحيم. �نبأ¨ 
 “�H�
لبيشا يوسف  µمد  ”قاضي 
خا)  
لرحيم  �عبد  كنت  �قا�:  خّطًيا 

 �H�
بن 
ملولو� غالh حسن خا) 
لبيشا
 ��نتنا مر@   O
S  iHملبا
 
ملسجد   '
بيت  من  �تى  قد  كا)  
لذ�   hلطعا

�قع نظر� على Sبابة  S_ ،� حضرته
 -dلذبا
 -لكر
ه%  فتركته   ،hلطعا
  '
 Oخذ��فجا�O خا�مة من بيت حضرته 

لبيت. 
تفق �) حضرته كا)  4_ hلطعا

 H�مر �عند  بيته،  
خل �  hلطعا
  ��يتنا

خلا�مة من قرd حضرته SكرOْ له ما 

 طعاَمه Hًفو _ليها حضرته  فسّلم   ،Xجر
_لينا،  بإيصاله  �مرها � يأكله  كا)  
لذ� 
 ' iنه تر� �قد �سر� ' Sلك لدHجة 
 Oفجا� ،cل% كانت بيد

لصحن 
للقمة 
�هي  فرحة  _لينا   hلطعا
  
ֲדذ 
خلا�مة 
حضرته  �عطاكم  فقد   ،
تفضلو تقو�: 
”سيد  
ملسجد   ' معنا  كا)  تQَّكه. 

لذ� ظّل حاِكًما إلقليم - “Hجلبا
عبد 

ملاضية  hأليا
 ' @aلفتر@ قص “O
”سو

.hلطعا
 
-  فشاHَكنا هذ

٣٣٨- بسم 
هللا 
لرªن 
لرحيم. �نبأ¨ 
”قاضي µمد يوسف 
لبيشا��H“ خّطًيا 
 hملوعو� � ' عا
�قا�: كا) 
ملسيح 
ملتابعة   Hسبو
�Hغو  ' يقيم   h١٩٠٤
�حد   '� 
ملحكمة.   ' 
لقضايا   Xحد_
كا)  بينما  ليال   Hألمطا
 هطلت   hأليا

كا)  
لذ�  
لبيت  سطح  على  حضرته 
عند   Sمال عن   @Hعبا  @aصغ غرفة  فيه 
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�خو�  حضرته   �
Hفأ  ،Hألمطا
 هطو� 

لغرفة _ال �نه �جد ' باֲדا 
ملولو�  cهذ

لقاطن ' ”حضر�“ مبحافظة  عبد 
هللا 

لذ� كا) يصلي 
لتهجد  “Hكيمبل بو”

نتظر � dلبا
 ~Hفوقف � خا ،i
Vنذ
 o 
هللا صالته  عبد  
ملولو�  �Zى   (�  4_

�خل � تلك 
لغرفة.

٣٣٩- بسم 
هللا 
لرªن 
لرحيم. حدث� 
مa عنايت علي 
للدهيانو� �قا�: سافر 

ئل ��
ملسيح 
ملوعو� � _4 لدهيانه ' 
�ياh _عالنه 
ملجد�ية. �l يكن �حد يعر^ 
حضرته سوX مa عباp علي 
لذ� كا) 
عمي �ªي �يضا، �كا) ير
فق حضرته ' 

لسفر ثالثة �شخا� �هم: 
ملولو�  
هذ
�“الله  علي  حامد  
حلافظ  µمد،  جا) 
�معه  علي   pعبا  aم كا)  مل“.   
�مال
بعد   Hلقطا
 µطة   
�خلو  pلنا
 من  عد� 
شر
ئهم تذ
كر 
لدخو� من �جل 
ستقبا� 
حضرته  عن  يبحثو)   
��خذ� حضرته 
�Sلك أل)  ،c�
لقطاH _ال �Zم j lد  '
�صوله   Hفو  Hلقطا
 من  نز�  حضرته 
عند  �قف � سريًعا  
ملحطة  من  �خر~ 
�ن�  `ا. من حسن حظي  
لرئيس   dلبا


قفا عند Sلك 
لباd ألنه قد غلب �كنت 
�كن  l .حضرته سيخر~ منه (�على ظ� 
ملا  �لكن  
حلني   
هذ  4_ حضرته  �عر^ 
 Ô سà ¨
Hلنو
�قع بصر� على �جهه 

قل� �نه حضرته، فتقدمت _ليه �صافحته 
 ،caغ��قّبلت يدo .c جا� مa عباp علي 
�كا) قد حشد هناi لزياHِ@ حضرته kٌع 
كبa من بينهم ”نو
d علي µمد“ Hئيس 
علي:   pعبا  aمل قا�  
لذ�  ”جهجهر“ 

�H قريبة �Uيطها بستا) كبa يتسع � (_

لذين سيأتو) للقا� حضرته،  pلنا
لكثر@ 

لتمست من حضرته  Ô حت} 
S_ لذلك
ليقيم ' �
Hنا. قا� مa عباp علي: �� 
 cهذ  �H
�  ' تقع  
ملباHكة   h

ألقد  cهذ

لليلة، �ما 
لغد فلك ما تريد. فقا� حضر@ 
لقد   ،Hباختصا جيد.   
هذ نعم   :d

لنو
خو
جه  قاضي  عربة   ' Aضرته  جي� 
علي _4 بيت 
لسيد ”�مa علي“ 
لو
قع 

لصوفيا)“، فلما حا) موعد ” @Hحا '
توضأ حضرته �مسح على  
لعصر  صال@ 
موسى  µمد  
ملولو�  �كا)  جو
Hبه، 

بنه 
ملولو� عبد 
لقا�H حاضَرين فسأال �
 dH

جلو على  
ملسح   �
جو عن  حضرته 

ملولو�  
لتمس   o جائز.   
هذ نعم  فقا� 
ֲדم  يصّلي   (� حضرته  من  موسى  µمد 
 Hلقا�
 عبد  للمولو�  فقا� حضرته  _ماًما 

ملولو�  �بعد Sلك ظل  
لصال@،   hيؤ  (�

لتالية.   hأليا
  ' 
لصال@   hيؤ  Hلقا�
 عبد 
كثر  لدهيانه   '  hيا� ثالثة  حضرته   hقا�
�كلما خر~  ،(�
لز
ئر  (�
لو
فد له فيها 
 pلنا
 
حتشد   cلتنـّز
� للتمّشي  حضرته 

.c�حو

 ' 
لسفر   
ֲדذ  hقا حضرته  لعل  �قو�: 
 Hملذكو
١٨٨٤ تقريًبا. مa عباp علي 

لقدما�  ^Hملعا

ية كا) من �
لر cهذ '
للمسيح 
ملوعو� � _ال �نه مع 
ألسف 
عن  حضرته  _عال)  عند  تعثر  
لشديد 
 dفانضم _4 حز 
كونه مسيًحا موعوً�
من  Hحل   (� يلبث   l  o 
ملعاHضني، 
�ما نو
d علي µمد Hئيس  .lلعا
 
هذ
لدهيانه   ' يسكن  فكا)  ”جهجهر“ 
�يكن _خالًصا �تقديًر
 كبaَين حلضرته، 
�كا)  .hأليا

ئل تلك ��_ال �نه تو' ' 
 dصحا�  hقد� من  علي  خو
جه  قاضي 
�خلصهم �قد تو' هو 
آلخر، �حضرته 
 Hلقا�
�منذ فتر@ قريبة تو' 
ملولو� عبد 

لد 
حلكيم µمد عمر، �ما �
لذ� كا) 

لد 
ملولو� عبد �
ملولو� µمد موسى 
 .hأليا
 
ئل ��  ' تو'  قد  فكا)   Hلقا�


فق H 
لذ�  µمد  جا)  
ملولو�  �ما 

لسفر _4 لدهيانه فكا)  
حضرته ' هذ
Ãلًصا  خا�ًما  �كا)  قا�يا)  من سكا) 

 من 
إلخو@ يعرفو) aًلعل كث�حلضرته 
 (_� بّغا“.  ”ميا)  باسم   ^�
ملعر 
بنه 

“ سائق عربة 
حلصا) 
لذ� Hميا) غفا”
تو' منذ فتر@ يسa@ كا) �ًخا للمولو� 

جا) µم�.


ملهد�  @aمؤلف س hلقوسـني كال
١  ما بني 

�ªد �. (
ملترجم) aبش 
مر�
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@NNN›Ž”@@@@@
NN ž›Ž‘m@¸Î@@@@@@@@@@@@ ملؤمنني: �لسيد� حفصة� OA . ملؤمنني: �لسيد� حفصة� OA .٤٤

�ضي �هللا عنها�ضي �هللا عنها

!: ما �سم ��لدها؟ 
 .� ��Hلفا
~: سيدنا عمر 

!: ما �سم ��لدִדا؟

لسيد@ �ينب بنت مظعو).  :~

!: مL �لدn؟ 

لن�  بعثة  من   O
سنو sس  قبل   :~

 .�

!: مL تز�جها �سو& �هللا �؟ 

لثالث 
`جر�. hلعا
 ' :~

!: كم كا� عمرها �قت �لز��o؟


هللا  Hسو�  عمر  �كا)  عاما،   ٢٢  :~
� ٥٥ عاما.

!: كم ��n من �ألحا#يث؟
~: ٦٠ حديثا.

!: ما �سم �pجها �أل�&؟ 
~: خنيس بن حذ
فة �. 

!: مL توq �؟ 
 @�غز  ' 
ستشهد �  ،
Hًبد شهد   :~

�حد.ُ

!: هل تعرs tا A^ ميز� تتميز ֲדا؟
 ،hلقيا
  @aكث  hلصيا
  @aكث كانت   :~

لكتابة، � قد حفظت � @�
�تعر^ 
لقر


لوفا@ كانت صائمًة  hيو�
لقرV) كله، 
Hضي 
هللا عنها.

!: مL توفيت؟ ~: عاh ٤١ هـ.

!: Aين قvها؟
.aلصغ
 dلبا
 @Qمشق مبق� ' :~

pينب  �لسيد�  �ملؤمنني:   OA pينب .  �لسيد�  �ملؤمنني:   OA  .٥٥   
بنت خزمية �ضي �هللا عنهابنت خزمية �ضي �هللا عنها

!: مL �لدn؟ ~: قبل ثالثة عشـر 
عاًما من بعثة 
لن� �. 

!: مL تز�جها �سو& �هللا �؟ 

لثالث 
`جر�. hلعا
 ' :~
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!: كم كا� عمرها �قت �لز��o؟
~: ثالثو) عاما، �كا) عمر Hسو� 
هللا 

� ٥٥ عاما.

!: ما �سم �pA�جها �لسابقني؟ 
بن  �عبيد@   ،ÁHحلا
 بن  
لطفيل   :~
Hضي  جحش  بن  
هللا  �عبد   ،ÁHحلا



هللا عنهم.

!: هل تعرA t^ شرs tا؟
 � 
هللا  Hسو�   (� `ا  �كQ شر^   :~
�Hملة  �Zا  
لثا¨  
لشر^ � تز�جها،  قد 
بنسب   � بالن�  قر
بة  �`ا   ،�

لشهد

لطفيل �عبيد@ Hضي  
جها _S كا) ���
�ما   � 
لرسو�  عّم  
ب�  عنهما  
هللا 

لن�  عمة  
بن  فكا)  
هللا"  "عبد  
لثالث 

لن�ُّ � �خَتها   ~َّ��بعد �فاִדا تز ،�

لسيد@ ميمونة Hضي 
هللا عنها ' 
لسنة 


لسابعة من 
`جر@. 

!: هل تعرs tا A^ ميز� تتميز ֲדا؟

ملساكني، �Sلك  hّكانت تعر^ بأ :~

لكثر@ _طعامها 
ملساكني.

!: مL توفيت؟ 
 
�هكذ 
`جر�.  
لثالث   hلعا
  :~
�شهر  ثالثة   � 
لن�  بصحبة  متتعت 

فقط.

٦٦. OA �ملؤمنني: �لسيد� OA سلمة . OA �ملؤمنني: �لسيد� OA سلمة 
�ضي �هللا عنها�ضي �هللا عنها

!: ما �yها �حلقيقي؟
�مية. á�~: هند بنت 

!: مL �لدn؟ 
~: قبل سّت سنو
O من بعثة 
لن� �. 

p: مÂ تز�جها Hسو� 
هللا �؟ 

لر
بع 
`جر�. hلعا
 ' :~

!: كم كا� عمرها �قت �لز��o؟

هللا  Hسو�  عمر  �كا)  عاما،   ٢٤  :~

� ٥٧ عاما.

!: كم �nْ�َ من �ألحا#يث؟
~: ٣٧٨ حديثا.

!: ما �سم �pجها �أل�&؟ 

ملخز�مي  
ألسد  عبد  بن  
هللا  عبد   :~
من   cخو�� 
لن�  صاحب  �هو  �؛ 

ملهاجرين،   ��� من  �هو  
لرضاعة، 
�تو'  �حد، ُ  '  Çُجر�  ،
Hًبد �شهد 
 ���سنة ٤ هـ. �Sُكر ' 
حلديث بأنه 

من ُيعطى كتابه بيمينه. 

�ما  Aجنبت  �أل�ال#  من  كم   :!

سلمة،  �ال�: � �Hبعة   :~ yAا{هم؟  
��ينب. ،@H���عمر، 

!: هل تعرs tا A^ ميز� ؟
�� مهاجر@ _4 
ملدينة �هي �~: كانت 

لن� � �فاً@، �عند 
حلديبية  ~
���Vخر 

لكباH منهم  Âلصحابة- ح
حني �صيب 
 Çتنشر  l�  ،iتباHبا  -� عمر  مثل 

لصلح، �كا) Hسو� 
هللا  
صد�Hهم ֲדذ
� قلقا جد
 حني الحظ Sلك، �ملّا �مرهم 
لشعوHهم  �Sلك   -
يفعلو  l� بالنحر 
�c مهيًنا، Qعت
باإلهانة نتيجة 
لصلح 
لذ� 
Sلك  
لُعْمر@   �
�� حرمهم  �نه  عن  فضًال 
 -  h

حلر 
لبيت  عند  هديهم  �¼ر   hلعا

 ��شاOH عليه �) يبا�H هو بالنحر، �يبد
�Zا كانت على ثقة بأ) 
لصحابة سيتبعونه 

ألمر،   ' يعصونه  ال  فهم  تر��،   (��
�لكنهم مضطربو) بسبب 
لصدمة، فلما 

ِحلل  من  �Sلك   - هديه  بنحر   �  hقا
 (�َ َمْعُكوًفا  
ْلَهْدَ� �َ﴿ تعا4  قوله  بدليل 
َيْبُلَغ َمِحلَّه﴾ (
لفتح: ٢٦) �� ممنوعا من 
بنحر   
قامو  -h

حلر 
لبيت   4_ 
لوصو� 

�يها.H حلديبية، فتحقق

`د� ' 

!: مL توفيت؟  ~: عاh ٦٠ هـ.

!: Aين قvها؟ 
.aلصغ
 dلبا
 @Qمشق مبق� ' :~
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�فضيلة ' 
لرجل. @�
حليا� kا� ' 
ملر *

.^�
البتسامة كلمة طيبة بغa حر *

.dلقلو

لكلمة 
لطيبة جو
� مر�H _4 كل  *

.aها) عليه كل عس aلدنيا باليس
* من قنع من 

فهو  عليه  يصر  �من  _نسا)،  فهو  خطأ   ' يقع  *من 
شيطا).

 iمن ساعد Xلسفح لتر

 بلغت 
لقمة فانظر _4 S_ *

هللا  يثبت   (� 
عيا � 
لسما�   4_ 
نظر � 
لصعو�.   '

�قد
مك.


لسفيه �بليًغا �ال سفيًها.. فالبليغ يغلبك  * ال جتا�� 
يؤSيك.

* صديقك من يصاHحك بأخطائك، ال َمْن ُيـجملها 
.iضاH ليكسب

مفاتيحها.  
أللسن � �قفا`ا   cلشفا
� �عية �  dلقلو
  *
.cسر Çفليحفظ كل _نسا) مفتا


لنصف 
أل�� من حياִדم Aثا عن   (H�
ملغر * ميضي 

لثا¨ منها  
لنصف  
لشهر@ o ميضو) � Çلنجا
�
ملا� 

Aثا عن 
ألطبا�.

من   �بد Hجل  يوجد  �لكن  فاشل  Hجل  يوجد  ال   *

لقا� �بقى فيه.


� يقينÈ بأنه �فضل ��
 .. @�
إلنسا) غبا �
��
* كلما 
.Hألمو
من غca ' كل 

 (�ع�v: تز�~ شيخ من 
ألعر
d جاHيًة ، �طمع 
�هجر  فهجرها  جاHية،  له   Oفولد  Èغالم له  تلد 
بعد  فمر âبائها  بيتها،   a4 غ_  ��يأ  Hصا�مÅ`ا 
 á: ما أل�هي تقو�
 هي ُتَرقِّص ُبَنيََّتها منه S_�حو� 
ªز@ ال يأتينـا، يظل ' 
لبيت 
لذ� يلينا، غضبا) 
�) ال نلد 
لبنينا، تاهللا ما Sلك ' �يدينا، �_منا نأخذ 

ما �عطينا.

�ã عليهما  Âا حàَمرَّ ¼و Oألبيا
 فلما {ع 
لشيخ 

لكعبة . ِّdH�
خلبا� �قبل ُبنّيتها �قا�: ظلمتكما 

ŁÖÅ]ÁfiÊ<‹”ŽuŁÖÅ]ÁfiÊ<‹”Žu



وحي تلقاه سيدنا مرزا غالم أحمد القادياني عليه السالم

ٍ ُكلُّ بَرَكة
ِمْن مَُحمٍَّد
��

فَتَباَرَك َمْن
َّم َعلََّم َوتََعل
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